
אם מצאתם עצמכם שואלים שאלות באשר לרב לשוניות ורב 
תרבותיות בחינוך, בחברה, או בהקשרים אישיים יותר; אם אתם 
תוהים כיצד מערכת החינוך יכולה וצריכה להתייחס לעולים, 
למהגרים, למבקשי מקלט, ולקבוצות מיעוט אחרות בכל הנוגע 
לשפותיהם וזהויותיהם; אם תהיתם על הזיקה שבין שאלות 
של זהות, שפה, ויחסים בין קבוצות – הן בהקשרים חברתיים 
ופוליטיים, והן בהקשרים אישיים ומשפחתיים – מקומכם עמנו  
– בתכנית לחינוך רב לשוני. בתכנית זו תיחשפו לתיאוריות 
ולמחקר העוסקים בנקודות מגע שונות שבין שפות, זהויות, 
מדיניות, הגירה, רכישת שפות והוראתן, ולהשלכות של כל 
אלו על חיי היומיום, על החברה הישראלית ועל הקשרים 
גלובאליים. בתכנית תפגשו חוקרים ומרצים בחזית המחקר 
ותתנסו בהשלכות מגוונות שיש להקשרים התיאורטיים 

והמחקריים על הנעשה בשטח. 

הצטרפו אלינו לקדם יחד רב לשוניות כמשאב, כזכות וכאתגר 
בעולם משתנה!

נתראה בתש"פ,

ד"ר מיכל טננבאום

ייחודיות התכנית
זוהי התכנית האוניברסיטאית היחידה בישראל העוסקת בחינוך 
רב לשוני. בוגרי התכנית יכולים להשתלב במערכות וארגונים 
העוסקים בסוגיות בהן עוסקת התכנית; עיצוב מדיניות לשונית 
במערכת החינוך ובארגונים אחרים; השתלבות בדרגים בכירים 
כמנחים ומפקחים במשרד החינוך, כמומחים בפיתוח תכניות 
לימודים וחומרי לימוד בעידן רב-לשוני ודיגיטלי, וכמומחים 
בפיתוח מבחני שפה וכלי הערכה במרכזים להערכה בישראל. 
המסיימים עם עבודת גמר, יוכלו להמשיך בלימודי דוקטורט 

בתחומים רלוונטיים בארץ ובעולם.

תנאי קבלה
לתכנית יכולים להירשם בעלי תואר בוגר )תואר ראשון( או 
מוסמך )תואר שני( ממוסד אקדמי מוכר ע"י המל"ג, בציון גמר 
של 80 לפחות באחד מתחומי השפות )כגון: בלשנות, ספרות 
אנגלית, שפה וספרות ערבית, מזרח אסיה( או בתחומים 
משיקים )כגון: סוציולוגיה, אנתרופולוגיה, לימודים קוגניטיביים, 

תקשורת, קולנוע(.
רצויה תעודת הוראה בשפה.

במידת הצורך יחוייבו בעלי תואר בתחום משיק בשיעורי השלמה.

משך הלימודים: שנתיים
מסלולים והיקף הלימודים

במסלול עם עבודת גמר – 32 ש”ס
במסלול ללא עבודת גמר – 38 ש”ס

דוגמאות לנושאים שבהם 
עוסקת התכנית

תיאוריות ותהליכים של רכישת שפות	 
היבטים רגשיים של רב לשוניות	 
מבחנים והערכה של ידע לשוני בראייה ביקורתית	 
ניתוח מעמת של שפות	 
לקויות שפה והשפעתן על רכישת שפות	 
ייצוגי שפות במרחבים ציבוריים	 
דפוסים לשוניים בקרב קהילות של מהגרים וקבוצות מיעוט	 
שפה ומגדר	 
מדיניות לשונית בישראל ובעולם	 
תכניות לימודים ורב לשוניות בעולם דיגיטלי	 
לשון, חשיבה ותרבות	 

סגל התכנית
ד"ר מיכל טננבאום, פרופ' דורית רביד, פרופ' עפרה ענבר, 

ד"ר הדר נץ, פרופ' אילנה שוהמי, ד״ר ענת הורה.

התכנית לחינוך רב לשוני
רב לשוניות כאתגר וכמשאב בעולם משתנה – תואר שני ודוקטורט

http://www.education.tau.ac.il

לפרטים ולמידע נוסף 

התכנית לחינוך רב לשוני

ראשת התכנית: ד"ר מיכל טננבאום
mtannen@tauex.tau.ac.il :טל׳: 03-6408846, דוא״ל

בניין שרת, חדר 304א'

מזכירת סטודנטים: איריס גורביץ
irisp@post.tau.ac.il :טל׳: 03-6409480, דוא״ל

בניין שרת, חדר 400

עוזרת מינהלית: גילה לוי-נוה
gilal@post.tau.ac.il :טל׳: 03-6406045, דוא״ל

בניין שרת, חדר 441
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