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במערכת  עליונהבעלת חשיבות  אהישפות האם עברית וערבית באוריינות הסוגית 
ולהצלחה בבית הספר והיא אחד המפתחות  ללמידהבסיס שפת האם היא ה .החינוך

החשובים ביותר לתפקודו המיטבי של האדם הבוגר במערכות החיים השונות 
בשפת ידע מבוסס , מכךיתרה  ולהשתתפותו הפעילה כאזרח בחיים הדמוקרטיים.

 ימהב מטרת המפגש הנוכחי ליצור שפות נוספות. האם מהווה בסיס לרכישתן של
 ופיתוח גיבוש על המופקדים לבין אקדמיהם מן המומחי בין מקצועי לשיח

כיצד על מערכת החינוך  הדיון יתקיים סביב השאלה. משרד החינוך של המדיניות
לשפר את הישגי האוכלוסיות ניתן וכיצד בכלל, האוריינות במערכת לקידום לפעול 

 לתרום עשוייםאשר  פעולה וכיווני מחשבות העלותל מיועד השיחבפרט.  החלשות
 .אוריינות במשרד החינוךלטיפוח המדיניות ה רענוןל
 
 

 סדר היום:
 

 התכנסות  14:00-13:30
  

 מושב פתיחה 14:30-14:00
 , המדען הראשיפרופ' עמי וולנסקי 

 יו"ר המזכירות הפדגוגיתד"ר ניר מיכאלי, 
 מנהל אגף שפות, המזכירות הפדגוגיתמר משה זעפרני, 

לחינוך הקדם  עברית מקצועה, יו"ר ועדת עילית אולשטיין פרופ'
 יסודי היסודי ו

 יסודי-לחינוך העלהמקצוע עברית , יו"ר ועדת פרופ' זהר לבנת
 

 הצגת ממצאי מחקר עדכניים 15:30-14:30
 אביב-אוניברסיטת תלפרופ' דורית רביד,  

 "תשומה לשונית והתפתחות האוריינות"
 אוניברסיטת חיפה פרופ' מיכל שני,

   "מודל רב רכיבי להערכת הבנת הנקרא"
 אביב-אוניברסיטת תל פרופ' דורית ארם,

 "ניצני אוריינות: ראשית הבנת מערכת הכתב"
 אילן-אוניברסיטת בר, חדאד-פרופ' אלינור סאיג'

 ?"מה אנחנו יודעים על רכישת קריאה בערבית"
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  דיון פתוח 16:45-15:30
  

 ברי סיכוםד 17:00-16:45
  יו"ר המזכירות הפדגוגיתד"ר ניר מיכאלי, 

 
 
 ברכה,ב

                                            
                                             מר משה זעפרני                                                     פרופ' עמי וולנסקי       

 מנהל אגף שפות                                                        הראשי המדען          
 המזכירות הפדגוגית                      

 
 
 

 העתקים: 
 הגב' מיכל כהן, המנהלת הכללית

 יו"ר המזכירות הפדגוגית ד"ר ניר מיכאלי,
 ד"ר איתי אשר, ממונה על מחקרים וניסויים חינוכיים, לשכת המדען

 ד"ר אודט סלע, ממונה על קידום מחקרים חינוכיים, לשכת המדען
 


