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אוניברסיטת ניו יורק בתל אביב שמחה לארח
את הכינוס ה 19-של האגודה הישראלית לחקר שפה וחברה
ביום ראשון ,י׳ בתמוז ,תשפ״א  20 -ביוני2021 ,
הכנס ייערך בזום
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שפה ,אידיאולוגיה ,פוסט-אמת ועידן הקורונה בחברה הישראלית
הוועדה המארגנת
אוניברסיטת ניו יורק בתל אביב :פרופ׳ בנימין הרי )יו״ר הכנס( ,ד״ר עידן רביב ,ד״ר אילנה גולדברג
האגודה :פרופ׳ מוחמד אמארה ,ד״ר דפנה יצחקי ,ד״ר יונתן מנדל ,ד״ר רוביק רוזנטל ,פרופ' אילנה שוהמי
דמי השתתפות  | 150₪גמלאים וסטודנטים 100₪
התשלום לפני מועד הכנס בביט או בהעברה בנקאית
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www.languageandsociety.co.il
conferences.nyuta@gmail.com

תכנית הכנס
9:00 – 9:15

דברי פתיחה וברכות
בנימין הרי ,נשיא האגודה הישראלית לחקר שפה וחברה ומנכ״ל אוניברסיטת ניו יורק בתל אביב
עידן רביב ,מתאם האגודה וסמנכ״ל אוניברסיטת ניו יורק בתל אביב )הערות תפעוליות(

9:15– 10:30

מושב פתיחה ) :(1חדשות כזב )פייק ניוז( :היבטים תרבותיים ,לשוניים ותקשורתיים
יו״ר :רוביק רוזנטל ,האוניברסיטה הפתוחה
שוקי טאוסיג ,עורך העין השביעית
תהילה שוורץ אלטשולר ,עמיתה בכירה ,המכון הישראלי לדמוקרטיה
דוד גרין ,מייסד ,מכון גרין לפסיכולוגיה מתקדמת
אביב בר-נוי ,עמית מחקר ,המכללה האקדמית צפת ואוניברסיטת חיפה
קרין נהון ,המרכז הבינתחומי הרצליה ונשיאת איגוד האינטרנט הישראלי

 1את התשלום ניתן להעביר את ישירות לחשבון האגודה :הבנק הבינלאומי ) ,(31סניף כיכר רבין ) ,(101חשבון  334014או
באפליקציית ביט למספר 054.2808002

 10:40 – 11:20הרצאת מליאה ) :(2על העברית הצברית בשנות החמישים
יו״ר :אילנה שוהמי ,אוניברסיטת תל אביב
אורי מור ,אוניברסיטת בן גוריון בנגב; אייבי סישל ,אוניברסיטת קליפורניה בסנטה קרוז

 11:30 – 13:00מושבים מקבילים )(3
מושב א :3זהות ,הגירה ושפות מורשת
יו״ר :מרואן אבו ע'זאלה מחאג'נה ,המכללה האקדמית הערבית לחינוך בישראל
יונתן מלאמנט
בין "יידישע מאמע" ל"יא מאמא" – מקומן של שפות מורשת יהודיות במוזיקה הפופולרית הישראלית
מעיין בורשטיין
״שפת האם ושפת האם החורגת" :השתקפות חוויית ההגירה הפליטוּת בראי השפה בקרב נערים מבקשי
מקלט מאפריקה בכפרי נוער בישראל
לובנה עתילי
תופעות הלשוניות הנפוצות בשפה הערבית הכתובה בקרב תלמידים דוברי השפה ברחבי הארץ
Adam Ahmed, Tel Aviv University; Lisa Richlen, Ben-Gurion University of the Negev
Language as Refuge - Sudanese Asylum Seekers in Israel Reclaiming Their Native Languages
and Identities

מושב 3ב :הוראה ולמידה
יו״ר :רוזלי סיטמן ,אוניברסיטת תל אביב
אביב אורנר ,אוניברסיטת בן-גוריון בנגב; הדר נץ ,אוניברסיטת תל אביב
מגיע לי יותר :דפוסי קבלת רשות הדיבור ,תחושת זכאות ומעורבות סוכנית בשיח הכיתתי
מרים חאג' יחיא עאזם
תלמידים ערבים שגרים בישובים חד לשוניים ערביים ולומדים בישובים יהודיים
Vera Vodwood, Tel Aviv University
Chinese Language Teaching Policy and Practice in Israel: “Let’s Call the Baby by Its Name
”— It Is A Stepchild
Sarah Naaman, Tel Aviv University
Israeli Students’ Perceptions and Attitudes Towards EFL Classroom Practices

 13:10–14:20מושבים מקבילים )(4
מושב 4א :מאבקים לשוניים-מגדריים
יו״ר :מיכל טננבאום ,אוניברסיטת תל אביב
יאיר אור ,אוניברסיטת תל אביב
המאבק לשוויון מגדרי בשפה :התפקיד של אקדמיות לשפה ומקורות סמכות אחרים במבט משווה
יונתן מנדל ,אוניברסיטת בן-גוריון בנגב
קידום הערבית במערכת החינוך לנוכח מעמדה המעורער של השפה
Roey Gafter, Ben-Gurion University of the Negev; Muzna Awayed-Bishara, Hebrew
University; Tommaso Milani, University of Gothenburg
What Has Tahini Got to Do with Sexuality? Discourse and the Homonational Matrix in Israel

מושב 4ב :לשון בזמן קורונה
יו״ר :זהר לבנת ,אוניברסיטת בר-אילן
רוביק רוזנטל ,האוניברסיטה הפתוחה
מילון מקיף של המונחים וצירופי הלשון למגפת הקורונה
נחי משעול-שאולי ,אוניברסיטת חיפה; עירית קופפרברג ,מכללת לוינסקי לחינוך
בניה אינטראקטיבית מקוונת ורב מודלית של חדשות כזב בחברה החרדית
דפנה יצחקי ,מכללת סמינר הקיבוצים ואוניברסיטת תל אביב; שני פייס ,המרכז לטכנולוגיה חינוכית
לימוד משותף דו-לאומי בזמן קורונה  -תלמידים יהודים וערבים לומדים יחד אנגלית באופן מקוון

 14:30 – 16:00מושבים מקבילים )(5
מושב 5א :נוף לשוני
יו״ר :עבד אלנאצר ג׳בארין ,אוניברסיטת חיפה
עאמר דהאמשה ,המכללה האקדמית הערבית לחינוך בישראל  -חיפה ואוניברסיטת חיפה
״שמות אף על פי כן" – שמות מקומות ישוב ונופי טבע פלסטיניים בשיח הישראלי
אורי חורש ,המכללה האקדמית אחוה ומכללת לוינסקי לחינוך; רועי גפטר ,אוניברסיטת בן-גוריון בנגב
לכתוב ערבית מדוברת :מאפיינים מקומיים כמשאב זהות במודעות פוליטיות ביפו
אונה שגב ,האוניברסיטה העברית
הדמות האנושית שבשלטים עירוניים .שפה גרפית נקיה או עמדה אידיאולוגית?
Muhammad Amara, Beit Berl College and Al-Qasemi Academic College of Education
Arabization, Globalization, and Hebraization Reflexes in Shop Names in the Palestinian
Arab Linguistic Landscape in Israel

מושב 5ב :רב לשוניות
יו״ר :עידן רביב ,אוניברסיטת ניו יורק בתל אביב
רבאח חלבי
לימודים בשפה הערבית באורנים :הכרה ,העצמה והרגשת שייכות
אורלי חיים ,המכללה האקדמית בית ברל ואוניברסיטת תל אביב
משתנים המסבירים הערכה עצמית רב-לשונית תלמידים עולים דוברי צרפתית בבתי ספר תיכוניים בישראל
Faisal Sawalha, The Open University of Israel
Translanguaging Independence as a Solution to Trilingualism

 16:10 – 18:30מושב סיום ) :(6קול בחברה הישראלית העכשווית מנקודת מבט רב תחומית
לרגל הופעת הגיליון החדש ) (14של עיונים בשפה וחברה )עורכות :עירית קופפרברג ואיילת כהן(
מנחה :איילת כהן ,מכללת דוד ילין
פתח דבר :עירית קופפרברג ,מכללת לוינסקי ,עורכת כתב העת עיונים בשפה וחברה
מבט ראשון :קול בשיח המשפטי והציבורי
איילת ברמןִ ,משיח על אוטיזם לשיח אוטיסטי :כשאוטיסטים בישראל שברו שתיקה
מיכל בראל ,ישראל )איסי( דורון ורוני סטריאר ,אנשים תחת אפוטרופסות :אידיאולוגיה של השתקה
מיכל גלייטמן ותרצה ליבוביץ ,קול ללא דיבור :התאמות שפתיות והנגשת צדק לאנשים עם מוגבלות

מבט שני :קול בפזמון ובמוסיקה הישראליים
חזקי שהם ,המקרה המוזר של ׳אמצע הלילה בכפר׳ :חזות וצליל פלסטיניים במרחב הישראלי
גל )גלי( מנור ,הרטוריקה של השתיקה בחמישה פזמוני שכול
מבט שלישי :שתיקה והשתקה בשיח הפוליטי
פנינה שוקרון-נגר ,הדהודים אירוניים כאסטרטגיה של השתקה בתגוביות לפוסטים של פוליטיקאים
בפייסבוק
גונן דורי הכהן ,מהשתתפות להפיכה לגנאי :קולו והיעדר קולו של ה"ערבי" בשני אזורים של מרחב
ציבורי בישראל
מתדיינת :זהר לבנת ,אוניברסיטת בר אילן

 18:20 – 18:30נעילת הכנס
בנימין הרי ,נשיא האגודה הישראלית לחקר שפה וחברה ומנכ״ל אוניברסיטת ניו יורק בתל אביב

