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תקצירים

השתקפותם של אלמטים תרבותיים בספרי לימוד השפה האגלית בישראל :השתמעויות
לסטודטים הערבים
מוחמד אמארה
המחקר בודק את השתקפותם של אלמטים תרבותיים בולטים בששה ספרי לימוד באגלית
בחטיבת הבייים ובחטיבה העליוה בישראל .לאיסוף התוים עשה שימוש בשיטות כמותיות
ואיכותיות .ראשית ,עשה יתוח רוחב לכל התכים התרבותיים המצאים בספרים הבדקים.
שית ,ערכו ריאיוות חצי מובים ומעמיקים עם שישה מורים כדי לוודא את התפיסות שלהם על
אודות התכים הגלומים בספרים הבדקים .תוצאות המחקר מראות אי-איזון ממשי לכלל
התרבויות השוות בספרי הלימוד .מרבית הטקסטים מציגים הטיה תרבותית כלפי התרבות
האמריקאית או תרבויות אחרות דוברות אגלית; ולאחריהן הטיה כלפי תרבויות זרות ,לא דוברות
אגלית ,ובמידה פחותה יותר כלפי התרבות הישראלית-יהודית .במקביל ,התרבות הערבית כמעט
פקדת מספרים אלה .המורים המרואייים הדגישו כי שילוב אלמטים העוסקים בתרבות הערבית
בספרי הלימוד באגלית עשוי להפוך את לימודי השפה האגלית ליותר אפקטיביים ואטרקטיביים
בקרב התלמידים .תוצאות המחקר מראות בבירור כי העקרוות המאומצים בתחום הוקרת השפה,
הספרות והתרבות )מה שקרא באגלית Domain of Appreciation of Language, Literature
 (and Cultureאים מבוצעים הלכה למעשה בתכית הלימודים.

לספר לצורך השגת אמפתיה ַאפקטיבית :אמצעים דיסקורסיביים ורבליים המפיקים חיבור
חווייתי ברטיבים של טראומת קרב
יעקב י' שטיין ורבקה תובל-משיח
לאחר שובם מהמערכה ,לוחמים ופדויי שבי עשויים לחוש שהם זקוקים לכך שאחרים יהיו שותפים
לחוויות הטראומטיות אשר חוו במהלך המלחמה .חיבור-חווייתי זה מגולם במה שקרוי "אמפתיה
ַאפקטיבית" .ואולם ,וכח קיומו של פער אפיסטמי איהרטי בין מה שיודע המספר-החווה ובין מה
שיודעים מאזייו על אודות החוויות המסופרות ,המאמץ ליצור חיבור חווייתי מעין זה עשוי
להיתקל במספר קשיים דיסקורסיביים .במחקר הוכחי בחנּו אילו אמצעים דיסקורסיביים
מילוליים עומדים לרשותם של יוצאי קרבות על מת לעקוף קושי זה וליצור חיבור חווייתי עם
מאזייהם .במחקר בחו סיפורי-חיים של יוצאי קרבות ישראליים ,אשר אספו בפרויקט תיעוד
ממוקד טראומה .דרך איתור קטעי רטיב היוצרים תחושת חיבור חווייתי מעין זה ויתוחם ,חשפו
שישה אמצעים דיסקורסיביים רלווטיים :א( חזרתיות עצמית חווייתית ,ב( תיאור ססורי עשיר,
ג( ההווה ההיסטורי השיחי ,ד( ה"אתה" המופה לעצמי ,ה( הזמות חווייתיות ,ו( השימוש
במטפורות ,דימויים ואלוגיות להעברת החוויה .הממצאים מעוגים בספרות איטרדיסציפלירית
ומומחשים ברטיבים אשר שימשו במחקר .ידוות השלכות חברתיות וקלייות ,ומוצעים כיווי
מחקר עתידיים.
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Abstracts

Equality and Justice in the Classroom as Reflected in Architectural Language
Einav Argaman and Zahi Asa
This theoretical and interdisciplinary article demonstrates the link among architecture,
education, and society. It compares a traditional classroom structure, which serves a
lecturer-oriented teaching and learning process, to an alternative classroom plan,
which may establish a more egalitarian relationship between lecturer and student. The
article discusses the terms 'equality' and 'justice' and poses the philosophical question
of whether the alternative classroom succeeds in implementing these concepts better
than the traditional classroom does. In the final section, we consider the issue of
architecture as mediating 'equality' and 'justice' in light of the institutional contexts
wherein the traditional and the alternative classrooms are located (i.e., a public college).
In addition, we relate to the 'Israeliness' of our prospective classroom.

Promoting Early Literacy of Kindergartners from Low SES:
The Impact of Different Scaffolding Routines during Word Spelling on
Children's Early Literacy
Dorit Aram and Iris Levin
One of the keys to academic success is a solid starting point. Continuity during the
transition from preschool to school emphasizes the role of literacy skills as the chief
predictors of subsequent achievements. We compared the impact of various scaffolding
routines on children's literacy. The training in each intervention group involved spelling
five words bi-weekly for 16 weeks, both before and after the scaffolding.
Kindergartners (N = 200) from each of 10 kindergartens in low-SES neighborhoods
were randomly placed in one of four groups: (1) Process-product scaffolding:
segmenting the word into CV/C units, mapping sounds on letter-names; (2) Product
scaffolding: displaying the word and naming its letters; (3) Practicing writing with no
scaffolding; (4) Control group. Results showed that the Process-product scaffolding
group manifested more progress than all the other groups. Generally, the other
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intervention groups did not achieve better results than the control group. This study
provides insights into efficient early writing scaffolding in Hebrew.

Exploring the Experience and Positioning of Kindergarten Teachers Working
with Migrant Laborers' and Refugees' Children
Irit Kupferberg, Sarah Shimoni, and Hilla Atias
The study explores the narrated experience and explicit and implicit positioning of
kindergarten teachers working with migrant laborers' and refugees' children in the
southern suburbs of Tel Aviv. The literature review focuses on the migrant laborers and
refugees and the kindergarten education provided to their children in Israel. In addition,
theoretical assumptions and methodological frameworks concerning the study of
experience and positioning in narrative discourse and the two methods of analysis –
Grounded Theory analysis and positioning analysis – that were used to explore the data,
are presented. Data analyses of the 45 stories of the kindergarten teachers reveal
different dimensions of a collective self that is directed at finding the emotional and
cognitive internal and external resources for helping the children cope with their
difficulties effectively.

Fostering communicative competence in Hebrew as a second language as a mean
to social integration among immigrant students in elementary school
Rinat Golan and Aliza Amir
In this article, the attitudes of 40 teachers toward their immigrant students are examined
by means of questionnaires and interviews. We studied two aspects: (1) a psychopedagogical aspect, which related to the integration of immigrant students into
elementary school; and (2) a didactic pedagogical aspect that related to the
implementation of the principles of the Ministry of Education regarding the parallel
fostering of communicative and literacy competences in Hebrew as a Second Language.
The psycho-pedagogical aspect reveals the teachers' belief that the social integration of
immigrant students contributes to their educational advancement. The psychopedagogical aspect reveals that most teachers invest more time in spoken language than
in written language. It appears that an imbalance exists between the teaching of literacy
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competence and communicative competence, and that the recommendation regarding
the parallel fostering of both competences has not been fully implemented. The
teachers’ responses demonstrated reliance on “experience” and “intuition” rather than
on professional knowledge. Indeed, most teachers reported a lack of familiarity with
the curriculum of Teaching Hebrew as a Second Language.
Professional development of teachers who teach Hebrew as a Second Language will
enhance the accomplishment of social and educational goals as a basis for the
integration of immigrant students.

From a Nested Text to an Established Event: How Secular Judaism Views the
Ninth of Av and Its Significance with Respect to the Phenomenon known as the
Renewal of Judaism
Hannah Abuhatzira and Naama Sabar-Ben Yehoshua
In recent years, a new phenomenon has emerged among secular Jews on the Ninth of
Av whereby they create frameworks of discourse and study that afford different
viewpoints of the day’s significance. This phenomenon is the focus of the present study,
which seeks to establish viewpoints that may clarify the connection between secular
Judaism and the Ninth of Av. The embracing of the Ninth of Av by secular Jews is
somewhat astonishing for two reasons: (1) it is religion that constitutes the ideological
foundation of this day, and (2) the main focus is on fasting and on lamenting the
destruction of both the Holy Temple and Jerusalem.
An analysis of the topics studied on the eve of the Ninth of Av, as advertised on
33 notice-boards belonging to various organizations on the “Panim” website (an
organizational and ideological home to dozens of Jewish renewal organizations) results
in the crystallization of findings that help us comprehend the reasons for
the embracing of this day by secular Jews. The language of the texts displayed on the
notice-boards reveals the current tendencies in the Jewish renewal as well as the way
of thinking that informs this growing phenomenon.
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Bibi remains Bibi: Translating Proper Nouns into Israeli Sign Language on TV
News Programs
Talya Etinger and Rachel Weissbrod
This study sought to discover how sign language interpreters translate proper nouns
into Israeli Sign Language (ILS) on TV news programs. Although it does not offer an
assessment of quality, it is hoped that it can ameliorate the translation for the deaf and
hearing-impaired on Israeli TV by raising awareness of the issue. Data were collected
from nine news broadcasts. A total of 827 proper nouns were found, including names
of people, places, institutions, nationalities, etc. These nouns were classified according
to various criteria, some of which had been employed in previous studies and some of
which were added following the initial viewing. The translation strategies were first
listed on the basis of previous studies. However, some were found to be irrelevant and
others – unique to sign language interpretation – were added. The classification was
helpful in determining whether any correspondence existed between noun types and
translation strategies. Several hypotheses were examined and the main one, positing
that interpreters' behavior is indicative of norms, was validated.
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