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 היזמה למחקר יישומי בחינוך
  יד הנדיב      עיםמד האקדמיה הלאומית הישראלית ל      משרד החינוך 

  הוראת השפה הערבית כשפת אם בישראל–מיזם לטיפוח עתודת מחקר ופיתוח 
  מייעצת לתחום שפה ואוריינות-הוועדה המקצועית

 

 סיה בין הלשון המדוברת ללשון הכתובה במצב של דיגלו: יום עיון

 השלכות על רכישת האוריינות בקרב דוברי ערבית כשפת אם 
 

Between Spoken and Written Language in a Diglossic Context 
Implications for Literacy Acquisition in Arabic 

  
 ירושלים, מכון ון ליר, 21.02.08, ח" תשס'ו באדר א"ט, יום חמישי

 
 

 שיחה-חברי רבעל מרצים והמידע על תקצירי 
 

 ות למדעי המדינהבמחלקבכיר הוא מרצה  )Muhammad Hasan Amara( מוחמד אמארה
ר המחלקה לאנגלית במכון " בעבר היה יו. ובמכללת בית ברלאילן-אנגלית באוניברסיטת ברו

מדיניות , חינוך לשוני : העיקרייםהתמחותו תחומי. מכללת בית ברל, להכשרת מורים ערביים
   .ולקטיביתקיהודי בישראל וזהות -השסע הערבי, שפה ופוליטיקה, יולינגויסטיקהסוצ, לשונית
  .1991, אילן-אוניברסיטת בר, אר שלישי בסוציולינגויסטיקהובעל ת

 
.  וספרות אנגלית באוניברסיטת חיפהשפהחוג לבהיא תלמידת מחקר  )Eman Gara(אימאן גרה 

בבאקה אלגרבייה ' אלקאסמי'ולוגית אקדמית במקצועה מורה לאנגלית כשפה זרה במכללה הטכנ
  :תחום מחקרה. ובבתי ספר תיכוניים

Multi-scriptal and Multi-lingual Representation of Palestinian Arabic in Written 
Online Communication 

 : נושא התיזה. 2007, אר שני בשפה וספרות אנגלית מאוניברסיטת חיפהות
"From a Dialect into Language: the Cases of English and Arabic". 

 
, במחלקה ללימודי הערבית והאסלאםהוא פרופסור  )Sulaiman Jubran(ובראן 'סלימאן ג

שירה ,  חקר הספרות המודרנית :תחומי המחקר העיקריים שלו. אביב-אוניברסיטת תל 
ספרות , עיקר שירה ב– יניתטספרות פלס, אוטוביוגרפיה, המודרניתחידושי הערבית , מודרנית

  .אביב-שפה וספרות ערבית מאוניברסיטת תלאר שלישי בובעל ת. ר'מהג
 

במסגרת .  מנהל האגף לחינוך ערבים במשרד החינוך)Abdalla Khatib( עבדאללה חטיב
 . תפקידו מטפל בכל הנושאים הקשורים למגזר הערבי ברמת המטה

-יועץ לשר השיכון לענייני ערבים ומפקח כולל על, בעבר היה חבר במועצה המייעצת לשר החינוך
ס בפרס החינוך " ביה זכהדנוןב" השלום"בהיותו מנהל בית הספר המקיף . יסודי במחוז צפון

מכהן . מר חטיב זכה גם בפרס אישי על עשייתו החינוכית מטעם הסתדרות המורים). ג"תשס(
, יברסיטה העברית בירושליםהאונ, יםאר שני בהוראת המדעות בעל .כדירקטור במרכז יצחק רבין

 .1990, האוניברסיטה העברית בירושלים, תעודת הוראה בביולוגיהו, 1991
 

מוביל ,  מפקח ארצי באגף לחינוך יסודי במשרד החינוך)Salach Taha(  טאהאסאלםסלאח 
ידום רכז ארצי לתכנית ק, ס יסודיים ערביים"נושא עיצוב סביבה לימודית בכיתה הטרוגנית בבתי
' אלקאסמי'מרצה במכללה להכשרת מורים , תלמידים בעלי צרכים מיוחדים בחינוך הרגיל

לתלמידים מתקשים " הרחבת יכולת ההכלה"מפקח ממונה על תכנית , בבאקה אלגרבייה
כמו כן חבר צוות ועדת היגוי לבחינות . ולתלמידים עם לקויות למידה במערכת החינוך הערבית

עדה חבר הוו ,בחינוך הערבי' אה וכתיבה לכיתה אצוות לבדיקת קריבר ח, ב בשפה הערבית"מיצ
 . לבחינת ההישגים בחינוך הערבי והוועדה לבחינת נושא לקויות הלמידה בחינוך הערבי

 . 1997, אוניברסיטת חיפה, הפקולטה למדעי הרוח, אר שני בשפה וספרות ערביתובעל ת
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 והכשרות  , 1998, ס לעובדי הוראה"ערבי בביהבוגר קורס מנהיגות חינוכית למפקחים במגזר ה
 .לאבחונים דידקטיים

 
 וספרות אנגלית לשפה חוגב ומרצההוא פרופסור חבר  )John Myhill (ון מייהיל'ג

, לאומיותושפה , תחומי המחקר העיקריים שלו הם סוציולינגויסטיקה. באוניברסיטת חיפה
 פה בחברה היהודיתש: בין עבודותיו האחרונות. ניתוח שיחסמנטיקה ו

)Multilingual Matters, 2004( ,דת וזהות לאומית באירופה ובמזרח התיכון, שפה 
)John Benjamins, 2006.(  1984, ב"ארה, אוניברסיטת פנסילבניה, אר שלישי בבלשנותותבעל. 
 

המחלקה לאנגלית , היא מרצה בחוג לבלשנות )Elinor Saiegh-Haddad( חדאד-אלינור סאיג
 University of(קנדה , בעבר הייתה עמיתת מחקר באוניברסיטת טורונטו. אילן-יברסיטת ברבאונ

Toronto, Canada (דנמרק , ובמחלקה לבלשנות כללית ויישומית באוניברסיטת קופנהגן
)University of Copenhagen .(יסיף-בעלת ניסיון בהוראה בבית ספר תיכון בכפר  . 

 : חברה במספר אגודות מקצועיות
,IRA (International Reading Association), SSSR (Society for the Scientific Study of Reading) 

', כתה ט-גןתוח תוכנית לימודים חדשה בערבית כגון הוועדה לפי, בוועדות מטעם משרד החינוך
). ח"מט(במרכז לטכנולוגיה חינוכית  לקידום ערבית כשפת אם מטעם יד הנדיב מיזםוכן יועצת ל

בלשנות -פסיכו, גורמים קוגניטיביים ובלשניים: רכישת הקריאה: תחומי המחקר העיקריים שלה
 . לשוניות והערכת הקריאה-דו, דיגלוסיה, של הקריאה

 :בין הפרסים שקיבלה על עבודתה האקדמית
  IRA's (International Reading Association) Reading/Literacy Research Award. 

 .1999אילן משנת -בעלת תואר שלישי בבלשנות יישומית מאוניברסיטת בר
http://www.biu.ac.il/faculty/haddad/  

ואחראית אקדמית למיזם לטיפוח עתודת , מייעצת לשפה ואוריינות-חברת הוועדה המקצועית
  .קר ופיתוח הוראת השפה הערבית כשפת אם בישראלמח

 
, במחלקה לאנגלית) אמריטוס( הוא פרופסור) Bernard Spolsky( ברנרד ספולסקי

לאנגלית המחלקה בעבר היה דיקן הפקולטה למדעי הרוח וראש . אילן-אוניברסיטת בר
. אילן-סיטת ברייסד וניהל את מרכז המחקר למדיניות לשון באוניבר. אילן-באוניברסיטת בר

גיל בקנדה 'ביניהן באוניברסיטת מק, פרופסור ספולסקי לימד במספר אוניברסיטאות בעולם
באוניברסיטת " אנגלית כשפה זרה"ניהל את תכנית המחקר . ובאוניברסיטה העברית בירושלים

 מרכז הלאומי לשפות זרותחבר בכיר ב. ר חבר במרכז המחקר למדעי השפה שם"אינדיאנה והיה יו
כתב  של שימש עורך בפועל . באוניברסיטת מרילנדמרכז ללימודי שפה מתקדמיםבוחוקר בכיר 

וכיום מנהל הפרסומים ועורך בפועל של כתב העת של " מדיניות שפה"הבינלאומי העת האקדמי 
TEFLבלשנות , סוציולינגויסטיקה,  מדיניות שפה:תחומי המחקר העיקריים שלו.  האסיאתית

 .שפה וזהות, בלשנות שימושית, ל אוריינות ולמידת שפה זרהחינוכית עם דגש ע
 . The sociolinguistic transformation of a Palestinian town   עם עמיתיםבין מחקריו האחרונים

 מאת , 2005קיבל פרס מפעל חיים בשנת 
International Language Testing Association / University of Cambridge Local 
Examinations Syndicate  
http://www.biu.ac.il/faculty/spolsb/  

 . 1966, ת מונטריאול אוניברסיט,בלשנותבאר שלישי ותבעל 
 
 

  אורחתמרצה 
 

רסיטת  החוג להפרעות בתקשורת באוניב ראש,)Julie Washington( ולי ושינגטון'גפרופסור 
 .ויסקונסין וחוקרת במרכז וייזמן באוניברסיטה זו

עבודתה מתמקדת . באוכלוסיות שונותנות  התפתחות שפה ואוריי:תחומי המחקר העיקריים שלה
לקות על , אמריקניים בדגש על הערכת שפה-בהבנת השימוש בדיאלקט התרבותי אצל ילדים אפרו

עבודתה עם ילדי  .ועל הישגים לימודיים) Specific Language Impairment- SLI (שפה ספציפית
גנים התמקדה בהבנה של ניצני האוריינות בקבוצות בסיכון גבוה ובשיפור יכולות האוריינות 

תכנית המחקר של פרופסור ושינגטון עוסקת . הדרושות לפיתוח מיומנות קריאה באותה קבוצה

http://www.biu.ac.il/faculty/haddad/
http://www.biu.ac.il/faculty/spolsb/
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לדים אפרו אמריקניים בעת היקף לקות השפה הספציפית אצל י: בנושאים העיקריים הבאים
כלכלי ושל גורמי -של מעמד חברתי, תרבותית-ההשפעה של שונות לשונית; כניסתם לבית הספר

אמריקנים -סיכון חברתיים אחרים על התפתחות השפה ועל השימוש בה בעבור סטודנטים אפרו
; יקניםאמר-תפקיד השפה ברכישת המיומנויות האורייניות של ילדי גנים אפרו; ומשפחותיהם

  .מניעת ליקויים בשפה ובקריאה אצל ילדי  גנים  בסיכון גבוה
 . 1989, אוניברסיטת מישיגן) Speech and Language Pathology (אר שלישי בחינוךובעלת ת

http://www.comdis.wisc.edu/staff/jawashington/index.php  
html.washington/FACULTY/edu.wisc.waisman.www://http 
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