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 דוקטורט -שתלמות בתרה

Post Doctorate (Funded by the Department of Language Management and Language 

Practice, University of the Free State, RSA) 

2009 - 2011 

PhD  אילן -המחלקה לאנגלית, אוניברסיטת בר  , חברתית   בבלשנות 

Dissertation: Minority Languages and Language Policy: The Case of Arabic in Israel.  

2003 - 2008 

MA  2003 - 2002 רה( אילן )סיום בהצטיינות ית-המחלקה לאנגלית, אוניברסיטת בר  ,בבלשנות 

BA  1999 - 1997 אביב -, אוניברסיטת תלהבריאותבית הספר למקצועות   ,בהפרעות בתקשורת 

 הווה   - 2013   מכללת סמינר הקיבוצים  ,אנגליתחלקה למהרצה, מ

ראשת הצוות שעסק ) "לישראל ניתמדיניות חינוכית רב לשונית חדש"  המחקר חברה בצוות
)חוקרות  מענק לשכת המדען הראשי, משרד החינוך . בהוראת שפות בהקשרי קונפליקט(

 ראשיות: פרופ' אילנה שוהמי, ד"ר מיכל טננבאום(.  

 Yitzhaki et al 2020, 2019 , יצחקי ואח' 2018 קרמרסקיפרסומים: יצחקי ו 

2016 - 2019 

 השתלמויות מורות אנגלית, מט"ח והפיקוח על הוראת אנגלית, משרד החינוך 

התפקיד כולל הנחיית מורות ביצירת שותפויות בין בתי ספר יהודים וערבים, בניית מערכי 
ולות מתוך העברת  מות העע בדילשיעור משותפים, משוב על שיעורים בפועל, ליווי וסיו

 השיעורים מבחינה פדגוגית ומבחינת יחסים עם האחר/ת:

 )עם מירה מונייר( מנחה שותפה ש'(.  60) מורות אנגלית תהשתלמו •

Better Together: Conversational Skills through Shared Learning. Ramle 2019/20 

 יס(פים שני ש'(. מנחה שותפה )ע 60השתלמות מורות אנגלית ) •

Better Together: Shared Learning in English Online. Sharon Triangle 2020/21 

 ש'(. מנחה שותפה )עם שני פייס( 60השתלמות מורות אנגלית ) •

Better Together: Shared Learning in English Online. Ramle 2020/21 

2019 - 2021 

 הווה   - 2013 אביב -יברסיטת תלך, אונונהספר לחיבית  ,שוניל-ך רבלחינומוסמך תכנית עמיתת הוראה, 

 ן גוריון בנגב בוך, אוניברסיטת ת הספר לחיני, בגוגיההמעבדה לפד ,חוקרת אורחת 

 Netz et al, 2018פרסום:  

2013 - 2016 

 (Research Associate)ת מחקר עמית

Department of Language Management and Language Practice, University of the Free State, 

RSA 

 Yitzhaki & du Plessis, 2015רסום: פ

 

 

2012 - 2015 

http://www.smkb.ac.il/staff/yitzhaki%20home
mailto:dafna.yitzhaki@smkb.ac.il


 

 

CV – Dafna Yitzhaki, 2021 Page 2 of 8 
 

 ברה בצוות מחקר ח

"Language as a Window to Social Integration among Russian Language Minority Children in 

Israel and Germany". The German Federal Ministry of Education and Research 

(Bundesministerium für Bildung und Forschung BMBF) 

  Altman et al. 2014פרסום: 

2011 - 2013 

  .יילת המחלקה לאנגלית )בלשנות( והתכנית לתרגום קה אילן,-אוניברסיטת בר -הרצמ

 אילן -אוניברסיטת בר ,המחלקה לאנגלית )בלשנות(רכז גונדה לחקר המוח ומ -  עוזרת מחקר

2003 - 2008 

 קלינאית תקשורת  

פיתוח תוכניות חינוכיות בתחום וכן  שפה, דיבור ותקשורת לילדים בעלי צרכים מיוחדיםפולי יט

  האוריניות

1999 - 2003 

)Artificial Intelligence NV (Ai (i.com-www.a )– יתוח אלגוריתם בפ  שעסק חברה בצוות מחקר

המבוסס על אבני הדרך של התפתחות  ייחודי ע"פ מודל ה ה של שפהבנה והפק תבעל יכולו

 שפה אנושית 

2000 - 2001 

 תמיכה פדגוגית  – , ראש העין(Edusoftאדיוסופט )

   ם הפדגוגית עבור מרכז לימוד אנגלית מקווןנתוניה  כתארגון ועריכה של מער

1999 - 2001 

 היהודית  שליחת הסוכנות –לונדון(  יטניה )מכבי בר

 הילה היהודית בדרום לונדון קן העדויהול מונ

1995 - 1996 

2020 Yitzhaki, D. Tannenbaum, M. & Shohamy, E. (2020) ‘Shared Education’ and 
translanguaging; students at Jewish and Arab schools learning English together, 

International Journal of Bilingual Education and Bilingualism, 

DOI:10.1080/13670050.2020.1740164 

2018 Netz, H., Yitzhaki, D. & Lefstein, A. Language corrections and language ideologies in 

Israeli Hebrew-speaking classes. Language & Education 32:4, 350-370 

2016 Tannenbaum, M., & Yitzhaki, D. ‘Everything comes with a price …’; family language policy 

in Israeli Arab families in mixed cities. Language and Intercultural Communication. 16(4), 

570-8 

י.,   2016 ד.מנדל,  מ.  יצחקי,  ופינטו,  ה,  של  המעורער  מעמדה  על  מוכרת:  שאינה  שפה  רשמית 

 .45-17,  10,  גילוי דעתרך לתקנו. צו וה הערבית בישראל

2013 Yitzhaki, D.  The Status of Arabic in the Discourse of Israeli Policymakers. Israel Affairs 
19(2), 290-305 

2011 Yitzhaki, D. Attitudes to Arabic Language Policies in Israel - Evidence from a Survey 

Study. Language Problems and Language Planning 35(2), 95-116 

 

http://www.a-i.com/
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2010 Yitzhaki, D. (2010) The Discourse of Arabic Language Policies in Israel - Insights from 

Focus Groups. Language Policy 9:335-356 

Forthcoming Yitzhaki, D. "Moving over to Hebrew is natural" – Jewish and Arab teachers in a Shared 

Education project. In Yitzhaki, D., Gallagher, T., Aloni, N. & Gross, Z. (Eds.) Activist 
pedagogy and shared education in divided societies: International perspectives and next 
practices. Brill-Sense.  

Forthcoming  Yitzhaki, D. "This clause does not harm the status given to the Arabic language…" – The 
Nation State Law and the status of the Arabic Language – a Language Ideology 

Perspective. In Iair G. Or, Elana Shohamy, Bernard Spolsky (Eds.) Multilingual 
Israel: Language Ideologies, Survival, Integration, and Hybridization, Multilingual Matters 

ד.  בדפוס מרב  יצחקי,  מפחד  חינוכית  הצעהלשוניות?  -מי  מערכת  של  א.  לבחינתה  זינגר,  בתוך   .

 ינג.  סל. רשאר רוח )עורכת(

נ.   אבישר,  בתוך  ות לתקינות בכיתת הלימוד"בין מזרחי  –וואלי -השפה שלך? יאזה "  יצחקי, ד. 2019

 . 125-147. רסלינג. תוחינוך ותרב –מזרחיות  - זיו נוצץ מדמע (כיםסקין )עורומ. ח

2015 Yitzhaki, D. & du-Plessis, T. "We are not really a mixed city" – a de-jure bilingual linguistic 
landscape – the case of Jewish-Arab mixed cities in Israel. In Spolsky, B, Inbar, O., & 

Tannenbaum, M. (Eds.) Challenges for Language Education and Policy: Making Space for 
People. NY: Routledge (pp. 170-181). 

שמידט, ס. וענבר,  -הוראת ערבית בחינוך העברי כזירת מדיניות לשון. בתוך דוניצה י, ד.חקיצ 2014

 35-55. עמ' כון מופ"ת. הוצאת מסוגיות בהוראת שפות בישראלע. )עורכות( 

2013 Yitzhaki, D., Altman, C., Feldman-Burstein, Zh., Cohen, L. & Walters, J. Indigenous and 
Immigrant Identities in Multilingual Israel: Insights from Focus Groups and Discourse 

Analysis. In Du Bois, I. & Baumgarten, N. (eds) Multilingual Identities: New Global 
Perspectives on Immigrant Discourse. Frankfurt/New York: Peter Lang Publishing Inc. (pp. 

137-172) 

2009 Burstein-Feldman, Z., Epstein, A., Kheimets, N., Kopeliovich, S., Yitzhaki, D. & Walters, J. 
(2009) Israeli Sociolinguistics: From Hebrew Hegemony to Israeli Plurilingualism. In Ball, M. 

J. & Muller, N. (eds.) Sociolinguistics around the World: A Handbook. Amsterdam: 

Routledge (pp. 226–237) 

 . רסלינג.  ערבי-היהודיוהסכסוך בישראל חינוך  –חומות ותקוה  )עורכים( .ויצחקי, דיובל, א.  תהליך  ב

Forthcoming  Yitzhaki, D., Gallagher, T., Aloni, N. & Gross, Z. (Eds.) Activist pedagogy and shared 
education in divided societies: International perspectives and next practices. Brill-Sense.  
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2006 Yitzhaki, D. (2006) Review of Ricento, T. (ed.) An Introduction to Language Policy -

Theory and Method, Blackwell Publishing. Linguist List 17.491 

 . ביקורתלשונית-ופסיכו לשונית-סוציו כתופעה תמאנגלי לקסיקלית שאילה. יצחקי, ד 2009

Judith Rosenhouse & Rothem Kowner (eds.). Globally Speaking: Motives for Adopting 

English Vocabulary in Other Languages. Clevedon, UK: Multilingual Matters, 2008.  

 .  129-136עמ'  (1)2  יונים בשפה וחברהע

אבא, אסתר )תש"ע(.   -בורוכובסקי בר. ביקורת המדוברת העברית דקדוק  לקראת , ד.יצחקי 2011

. יקמוסד ביאל . ירושלים:תהבתחבירה ובדרכי הבע  ,העברית המדוברת: פרקים במחקרה

   .186-191עמ'  (1)4, עיונים בשפה וחברה 

יוצרת ומפיקה: אלה  )עמק הסיליקון.  למומחים  על שפות, שאלות חשובות  שיחה עם בלשנית 2020

 2020. נובמבר קלנדרב( 

tch?v=tpY3n3YkTQs&feature=youtu.be/www.youtube.com/wahttps:/ 

ד., 2019 א.  יצחקי,  ושוהמי,  מ.  בערב  טננבאום,  אנגלית  אומרים  'לימוד "איך  מחקר  ממצאי  ית"? 

במסגרת   משרד החינוךמשותף'. סיכום מחקר אבן דרך ב'. הוגש ללשכת המדען הראשי של  

 . 2019אפריל  ת חדשה לישראל,נוכית רב לשוניפרוייקט המחקר: מדיניות חי 

ד. 2018 ערבית  יצחקי,  ג.  בתוך'ת/אחר'ה  שפת   למידת;  ועברית  וקרמרסקי,  סופי,  .  מסכם  . דו"ח 
במסגרת פרוייקט המחקר: מדיניות חינוכית   מוגש ללשכת המדען הראשי של משרד החינוך

 . 2018, פברואר , חדשנית לישראללשונית -רב

 .   52-55 2015, יוני הד החינוךקן? . לתקן או לא לתדיצחקי,  2015

בימת ציונלי. בולי לתפקיד פונקהערבית בין מעמד סימ :  82ימן נגד סשראל יכנסת  קי, ד.יצח  2013
 .  2013קטובר  . או2 ליר-ון

2012 Yitzhaki, D. Questions for Theodorus Du Plessis. Language Policy 11(3) pp.273-281 

Accepted*  Learning English together in an interethnic educational model: 'Shared Education' between 
Jewish and Arab schools in Israel. ECER (European Conference on Educational Research) 

2020 Glasgow (with Michal Tanneenbaum) 

'Tmuno't, ya'ani pictures'; Jewish-Arab Shared Education in Israel as a multilingual setting. 

AILA (International Association of Applied Linguistics) 2020 Groningen, the Netherlands 

(with Michal Tanneenbaum) נידחו בשל הקורונה.   שני הכנסים*  

2016 "Mixed Cities, Mixed Languages, Mixed Feelings: Family Language Policy in Arab Families in 

Israel. Sociolinguistic Symposium, 21. International Conference on Language in Society, 

June, 2016, University of Murcia, Spain.  (with Michal Tannenbaum) 

https://www.youtube.com/watch?v=tpY3n3YkTQs&feature=youtu.be
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2014 "The Official Status of Arabic in Israel: Between Practice, Ideology and Management"  

3rd Annual Conference on Israel Studies - Conflict, Continuity, and Change: Israel in 

Comparative Perspective, September, 2014, SOAS University, London, UK.  

2013 "Studying the Language of the Other – Arabic Studies in Israeli Jewish Schools as a 
Language Policy Puzzle". Breaking Classroom Silences, September, 2013, European 

University Cyprus. 

0122  “From ‘national’ to ‘economic’: Academic institutions for language-minority students - the 
case of Nazareth Academic Institute, Israel” Sociolinguistic Symposium, 19. International 

Conference on Language in Society, August, 2012, Freie Universität Berlin. 

0122  “Official, Secondary or Privileged? Planning for the Status of Arabic in Israel” 

Association for Israel Studies, 28th Annual International Conference, June, 2012, Haifa 

University 

2011 “Categorization of Language Minorities – Israel and South Africa in a Comparative 

Perspective”. Interactions and Interfaces, June, 2011, Rhodes University, Grahamstown, 

South Africa 

0920  “What are We Talking about When We Say ‘Official Language’? - The case of Arabic in 

Israel" 

Language Policy and Language Learning (LPLL), June, 2009, University of Limerick, Ireland 

 2018ביתן,   הכנרת זמור)רומן(  ש לי שני לבי

 . (2018אביב בתמיכת משרד התרבות והספורט,  -מענק קרן רבינוביץ לאמנויות, תלמן זכה בו)הר

)רשמ ההיסטוריונים  של  לאפם  דובות  בעקימה  תחת  של  הרבהגרוסמן,    דיספרו  משחק  החיים  החינוך   (אתי 
 . 311-314מ"א כרך  2019, וסביבו

2021 Dafna Yitzhaki, Tony Gallagher, Joan Hughes and Shany Payes (accepted) 

"Creating spaces for inter-group contact in divided school systems – Israel and Northern 

Ireland", discussion panel, IAIE 2021 June 27-30, Kibbutzim College.  

 סיפורה של קבוצת מורות משתלמות ב"לימוד משותף"  'רכז במה שרע?להת למה ' 2020

   21.10.2020כנס פתיחת שנה, סמינר הקיבוצים  . בעיר מעורבת 

 . לשוני של תכניות לימוד משותף-הפוטנציאל הרב''איך אומרים אנגלית בערבית? 2019

   27.10.2019כנס פתיחת שנה, סמינר הקיבוצים 
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 )עם מירה מונייר( פה הערבית בקרב יהודים וערבים בעיר רמלהלימוד משותף של הש 2019

Activist Pedagogy for Shared Life and World Betterment, International Symposium March, 

2019, Kibbutizm College 

  מכללת סמינר הקיבוצים  כנס מחקרי מרצים.  (והסכסוך" )עם אמנון יובל  חינוךיו"ר המושב " 2017

19.10.2017   

עברי 2016 בקמפוס  -שילוט  סמינר    נאווהבהובלת  )ערבי  מכללת  חינוכי,  האקתון  פחימי(, 

   723.6.1-22הקיבוצים. 

הכיתתי 2015 בשיח  ודיאלוגיות  תקנית  מחלקיהרצאה    –  עברית  סמינר  ללשון במסגרת  החוג   , 

 16.4.2015, מכללת סמינר הקיבוצים בריתע

 10.3.2014מינר הקיבוצים סשבוע "הנשמע קולך"   ?דרימה בין שפה ושיוויון מג 2014

 פרקטיקה" לעברית תקנית בכיתת הלימוד: בין אידיאולוגיה  - 'וואלי-זאת השפה שלך? יא'" 2014

 23.10.2014כנס מחקרי מרצים. 

במסגרת הכשרת    רצאהה. בין ניהול לשוני לחופש הביטוי –קט" "זה לא פוליטיקלי קורט  2013

 29.9.13  - למידה לזכרו של יצחק רביןמנחים ליום ה

יום עיון הפקולטה   ?תחילתן של שפות חדשות 'ערסית' ועוד: אינטרנטית',-'עברית  'היבריש', 2013

 קיבוצים  המכללת סמינר  27.5.2013, עי הרוחלמד

 )בהובלת מימי חסקין( מזרחיות וחינוך    2016

 2019, פרסום: יצחקי

 עם אמנון יובל הובלה  –חינוך והסכסוך   2015

 כים( )בתהליך(פרסום: יובל ויצחקי )עור

 הובלת אוסנת זינגר( תחומית )ב-הוראת מדעי הרוח בגישה רב  2013

 ( בדפוס), פרסום: יצחקי

 :  2020שבוע פוליטי  2020

-לשוני / דו-ילמות בחינוך הדואתגרים וד.  לשוני-ביד לחינוך דו-, עמותת ידמורן אופקח:  אור

 .  7.12.2020" ?מי מפחד מרב תרבותיות":  במסגרת הקורסלאומי בישראל. 

   2019שבוע פוליטי  2019

ידם של בתי ספר ביצירת לכידות חברתית  תפקאורחת: פרופ' ג'ואן יוז, אונ' קווינס בלפסט.  

שסועות  בחברו צפהמקרה    –ת  אירלנד.  של  סוציולינגוויסטיקה. ון  הקורס:  במסגרת 

17.12.2019 
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2021-2020 Better together – Train the trainers 

)יצירת    לקידום חיים משותפיםללות להוראה  מרצות אנגלית במכיוזמה והשתתפות בקבוצת  

 ת הסטודנטים(. פת ברמלקות השונות ביסוס תשתית לעבודה משותקשרים בין המח

ספרים:  מ על  פניםדברים  אל  לאפנים  קריאה  קבוצת  אדיבי.  אסתי  )עם  הסגל  -נשי/נשות 

 שושן(

 .  מפגשים הבאים שתוכננו בוטלו בשל הקורונה(ה . 19.1.2020, 15.12.2019)

2019-2020 

,  החוג לספרותשבוע מגדר, ועי איר ני לב".בעקבות הספר "יש לי ש  מהות בספרותייצוגי א

 מכללת סמינר הקיבוצים.  . 2019אפריל 

2019 

"יש לי שני   הספרקולו של ילד בטקסט ספרותי בעקבות וב עיצ :א' עד ת'-מ –לד ספרותי י

 מכללת סמינר הקיבוצים. . וטותמרכז טי. 2018מאי . לב"

2018 

  במסגרת הקורס  את אורחהרצ. ני לב""יש לי ש הספר בעקבות טקסט ספרותיפתיחה של 

 2018יוני,  מכללת סמינר הקיבוצים. ן. שוש-, ד"ר אסתי אדיבי"התבגרותןקול "
2018 

ה לאנגלית, קלח". קולוקיום מחלקתי, המת הספר "יש לי שני לב על מקורות היצירה. בעקבו 

 .  2018. נובמבר  מכללת סמינר הקיבוצים

2018 

2020 Shared Education: Students at Jewish and Arab schools study English together in a mixed 

city. Santa Cruz Hillel, Hillel at Standford (via Zoom). November, 2020 

לפגוע..."  " 2020 כדי  זה  בסעיף  באמור  הערביתח  –אין  ושאלת מעמדה של השפה  הלאום  .  "וק 

 . 2020למישפטים, אונ' ת"א. ינואר מינרבה לזכויות האדם, הפקולטה מרכז 

-, התכנית לחינוך רבים בעיר רמלהלימוד משותף של השפה האנגלית בקרב יהודים וערב 2019

 2019"א, אפריל לשוני, אונ' ת

מיוחד"   2019 "מעמד  למול  רשמי"  לטרמינולוגיה?מע מה    –"מעמד  הערבית    :עיוןיום    בר  השפה 

 2019ינואר ינוך, אונ' ת"א.  ביה"ס לח, בות חוק הלאוםאל בעק בישר

השתלמות "לימוד משותף"  . ורבתמעלימוד משותף" בעיר  "  –פליקט ה בהקשרי קונלימוד שפ 2018

 .  2018דצמ' אביב, -מורי/ות אנגלית בעיר רמלה, אכסניית אברהם, תלל

Post-Doctoral Research Fellowship, the Department of Language Management and 

Language Practice, University of the Free State, RSA  

2009 

 2006   לעבודות דוקטורט ,ליבך", אוניברסיטת ת"א -מכון "וולטרפרס 
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 2008 - 2004 בר אילן מלגת הנשיא לדוקטורנטים מצטיינים, אוניברסיטת

 2003 אילן אוניברסיטת בר  י תואר שני,ימודבל  פרס הרקטור להצטיינות

ניו   אוניברסיטת ,שפה וחברההאגודה הישראלית לחקר  של 19ה הכינוס  –גנת  עדה מארו

 2021, יוני  NYU, Tel-Aviv יורק בת"א
2021 

אל, אתגרים ועקרונות ערבים, יהודים, ערבית: הוראת הערבית בישר" - יועצת אקדמית

 ויוזמות אברהם.  ון ליר מכון    .מחקרח דו "מנחים לעתיד

2020 

 ועדה מארגנת 

Activist Pedagogy for Shared Life and World Betterment, International Symposium 20-

22/3/2019, Kibbutizm College 

2019 

   הווה  - 2017 ה וחברה לחקר שפגודה הישראלית הא -ה  הנהלחברת 

מכללת סמינר   ,שפה וחברהשל האגודה הישראלית לחקר  14ה הכינוס  –גנת  ועדה מאר

   2015, יוני הקיבוצים

2015 

 "The Creation of Israeli Arabic"  -לציון צאת ספרו של יונתן מנדל סימפוזיון  ארגון

 2015' ת"א, מאי אונ

2015 

 חלבי, מכון ון-נחיית מרזוק אלבהקה.  ופוליטיכח הערבית, השפה  –רה בקבוצת חקר  חב

 ליר. 
2015 - 2013 

 

 


