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תרבותיות -לשוניות ורב-אספקטים מחקריים וקליניים באוכלוסיות רב

 בקרב ילדים
  

 11אולם  -רישום ומושב פוסטרים , התכנסות 15:00-16:00
 

 נשיא המכללה, ברטולד פרידלנדר' פרופ –דברי ברכה  16:00-16:10
 

 לוריין אובלר' פרופ –קולקה -בלום' דברים לזכרה של פרופ 16:20- 16:10
 

16:20-17:10 Prof. Vibeke Gröver, Department of Education, University of 
Oslo 
"Bilingual Children’s Second-Language Vocabulary 
Learning in Preschool: the Impact of Teacher and 
Peer Talk" 
 

 ח ומכללת סמינר הקיבוצים"מט, שפותתחום , ר נעמי גורבט"ד 17:10-17:40
שיחות בין ילדים מהגרים ועמיתיהם  –בין שתי שפות "

 "בגן הילדים
 

 אוניברסיטת חיפה, ר חנאן אסד"ד 17:40-18:10
תפיסה ויזואלית ושליפת , השפעת מודעות פונולוגית"

 "אותיות על תהליך רכישת הקריאה בשפה הערבית
 

 הפסקת קפה ומושב פוסטרים  18:10-18:50

אוניברסיטת בר , לוטם-שרון ערמון 'פרופנטליה מאיר ו' גב 18:50-19:20
 אילן

שימוש בחיקוי מילות תפל ומשפטים לזיהוי לקות שפה "
 "עברית-באוכלוסיה דו לשונית דוברי רוסית ספציפית

 

, ודי קופרסמיט'ר ג"מכללת בית ברל וד, ר ענת סטבנס"ד 19:20-19:50
 הדסה האקדמית  המכללה

לשוניים -אירועי תנועה בנרטיבים של ילדים תלת"
 "התפתחותי-טיפולוגימבט  –סימולטניים 
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 תקצירי הרצאות

Bilingual children’s second-language vocabulary learning in preschool: the 

impact of teacher and peer talk 
 

Prof. Vibeke Gröver, University of Oslo 

 

Little research has examined how preschools may support bilingual children’s second-

language vocabulary development. How do young language minority immigrant 

children learn words in everyday preschool settings? This is the central research 

question to be examined in the talk which will present research investigating the 

long-term impact of teacher and peer talk on young bilingual children’s second-

language vocabulary acquisition, applying a socio-pragmatic approach to word 

learning. Children who attended preschool classrooms in which teachers and peers 

exposed them to a variety of words and often did so within explanatory contexts had 

more developed vocabularies.  Teacher-led group-talk and peer talk appeared to play 

distinctive roles in children’s second-language vocabulary development. Vocabulary 

differences associated with preschool talk exposure were evident up to the age of 

ten. 

 
 

 The lecture will be held in English   אנגליתשפה הההרצאה תינתן ב
 

 

 

 



 

 

 תרבותית-לשונית ורב-הפרעות בתקשורת באוכלוסיה רב: בנושארביעי הכנס ה
 1024בינואר  9-ו 7, המכללה האקדמית הדסה

 

מהגרים ועמיתיהם בגן הילדיםשיחות בין ילדים  –בין שתי שפות   

Natural Discourse between young Immigrants and their peers in kindergarten 

Between two languages - 

 מכללת סמינר הקיבוצים, הפקולטה לחינוך; תחום שפות מטח, ר נעמי גורבט"ד
naomig@cet.ac.il 

 
בחן את תהליך השתלבותם של ילדים מהגרים בגני ילדים במהלך שנתיים מתוך חמש המחקר 

במחקר משולבים שני . קולקה-בלום. ש' שנות מעקב במסגרת מחקר אורך בראשותה של פרופ

מטרת . מעבר משפת אם לשפה שנייה ודפוסי תקשורת בשיח עמיתים בגן: תחומי ידע מרכזיים

עוברים ילדים בתהליך רכישת העברית כשפה שניה המחקר הייתה לזהות את השלבים ש

מתוך גישה חברתית , ולאפיין את דפוסי התקשורת ואמצעי התקשורת בכל אחד מהשלבים

עבודה זו מציעה ומציגה השתהות והתבוננות במורכבות התהליך (. Bruner, 1977)תקשורתית 

את התפיסה הרואה בתשוקה ( אך עדיין מפתיעה בעוצמתה)היא מממשת , ומזווית אחרת, הזה

המחקר נערך בשיטה איכותנית ומבוססת . להשתתפות חברתית מטרה ואמצעי כאחד

נערכו תצפיות (: 0212)ועמיתיה  קולקה-נשען  על השיטה במחקר הסוגות של בלום, אתנוגרפיה

ובעיקר צולמו ( במכשירי אודיו)על ילדי המחקר בהקשרים טבעיים בגן והילדים הוקלטו 

ניתוח . במקביל לווה הצילום בנוכחות של תצפיתנית אשר רשמה רשימות שדה(. בווידיאו)

חקר של כל אחד ואחת מילדי המ' טובות'הדקות הכי  72-הנתונים התבסס על  בחירה ב 

במטרה ללמוד מתוך מצבים בהם ילדי , מבחינת השתתפות באירועי שיח עם עמיתים בעברית

 ,Taborsבדומה למחקרים קודמים . המחקר ממצים את מלוא הפוטנציאל שלהם בעברית

בתהליך רכישת ( יחסית)ממצאי המחקר הנוכחי מציגים ארבעה שלבים מובחנים , ((1997

הממצאים כיצד שיח העמיתים מהווה משאב לשכלול כישורי כמו כן מדגימים . השפה השנייה

ובמקביל מציפים את העובדה שתרומתו תלויה , חברתית -שפה ושיח ומקור ללמידה תרבותית

בניתוח הממצאים מתגלה מגוון הסוגות  . ומותנית בשלב הרכישה בו נמצא הילד המהגר

מצביע בברור על כך הנכללות בשיחות בהן משתתפים ילדי המחקר בשלבים השונים ו

שבשנתיים הראשונות בהן שהו הילדים בסביבה דוברת עברית לא באו לידי ביטוי סוגות של 

עוד מציגים הממצאים את השונות הרבה בין הילדים גם (. הסברים, דיונים, סיפורים)שיח מורחב 

ההבנה המרכזית . חברתיות שהם מפעילים-בהתקדמות ברכישה וגם בפרקטיקות הלשוניות

 -בלום)העולה מניתוח הממצאים מחזקת את  תפקידו של שיח עמיתים כזירת הזדמנות כפולה 

הוא מזמן לילדים אמצעי להבניית : ואף משולשת במקרה של ילדים מהגרים( 0212, קולקה וחמו

, והוא משאב של מילים, הוא משמש זירה לשכלול וללמידה של כישורי שיחה, עולמם ותרבותם

 . הגייה של שפה חדשהתחביר ו, תבניות

 :ביבליוגרפיה

רמת . דפוסי תקשרות בשיח עמיתים, ילדים מדברים(. 0212( )עורכות. )מ, וחמו. ש, קולקה-בלום
 .מטח: אביב

Bruner, J .S. (1977). Early social interaction and language development. In H.R. Schaffer 
(Ed.), Studies in mother-child Interaction. London: Academic Press. 
Tabors, P. O. (1997). One child, two languages: A guide for preschool educators of children 
learning English as a second language. Baltimore, MD: Brooks. 

mailto:naomig@cet.ac.il
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 The lecture will be held in Hebrew ההרצאה תינתן בשפה העברית

תפיסה ויזואלית ושליפת אותיות על תהליך רכישת , מודעות פונולוגיתהשפעת "
 "הקריאה בשפה הערבית

The effect of phonological awareness, visual perception and letter naming 
on the process of reading acquisition in Arabic 

 אוניברסיטת חיפה, ר חנאן אסד"ד
 
We examined the relative contribution of visual abilities, accessibility of letter names, and 

phonological awareness, to text reading speed and accuracy of Arabic in first, third, and fifth 

grades. The results revealed that for all levels of skill, phonological awareness contributes 

significantly to reading accuracy, to the same degree. For reading speed, letter naming speed 

is crucial in first and fifth grade, whereas phonological awareness is crucial in third grade. 

These patterns differ from those found of readers of other scripts and are interpreted in the 

context of diglossia, and the visual aspects of the Arabic orthography. 
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The use of Non-Word (NWR) and Sentence Repetition (SR) tasks to identify 
SLI in bilingual Russian-Hebrew speaking children 

 
באוכלוסיה דו   שימוש בחיקוי מילות תפל ומשפטים לזיהוי לקות שפה ספציפית

 עברית-לשונית דוברי רוסית
 

Natalia Meir and Prof. Sharon Armon-Lotem, Bar-Ilan University 
 

Nonword Repetition (NWR) and Sentence Repetition (SR) are two screening measures that 

have proven to be reliable markers for teasing apart  monolingual children with and without  

SLI. SLI affects 5-7% of the general population (Leonard, 2000). However, the lack of 

appropriate assessment tools leads to over-representation and under-representation of 

sequential bilinguals in special education (Restrepo & Gutierrez-Clellen, 2004). In Israel (like 

in many other countries) there are neither bilingual norms for the assessment of L2/Hebrew, 

nor there are any standardized measures for the assessment of L1/Russian in monolingual or 

bilingual children. 

The current study aimed to examine the validity of NWR and SR in Russian as the first 

language (L1) and Hebrew as the second language (L2) in sequential bilingual Russian-

Hebrew speaking pre-school children with typical language development (BiTLD) and a 

similar group with specific language impairment (BiSLI).  The study evaluated the validity of 

NWR and SR in children`s  both languages (in L1/Russian and in L2/Hebrew). 28 bilingual 

children with TLD (mean age 73.89 months) and 10 bilingual children with SLI  (mean age 

76.90 months) participated in the study. All children attended regular public preschools and 

language preschools in the central part of Israel. Participants with two L1/Russian-speaking 

parents were included in the current study, who had at least 12 month of exposure to 

L2/Hebrew (LoE) (range  12-77 months).  All children met  the exclusionary criteria for SLI: 

no reported hearing loss; no recent episodes of Otitis Media; no evidence of neurological 

dysfunction; no structural abnormalities; no evidence of oral motor dysfunction; no evidence 

of reciprocal social interaction or restriction of activities (Leonard, 2000).  The Raven's 

Coloured Progressive Matrices non-verbal IQ test (Raven, 1998) was administered to control 

for non-verbal IQ. Background information on children`s  age, age of L2/Hebrew onset and 

the length of exposure to L2/Hebrew  was noted via parental questionnaires. L1/Russian 

proficiency was measured by the Russian Language Proficiency Test for Multilingual Children 

(Gagarina, Klassert, & Topaj, 2010) and L2/Hebrew proficiency was measured by the Goralnik 

Screening Test for Hebrew (Goralnik, 1995). The biSLI group scored below the cut-off point 

in both languages. The biTLD group and the biSLI group were matched on age of L2 onset, 

LoE, non-verbal IQ and SES (as measured by mothers` years of education). Sentence 

repetition (SR) tasks were developed for Russian and Hebrew within COST Action IS0804 

testing 56 sentences of different length and complexity. Shortened versions of the NWR tasks 

in Russian and in Hebrew (Armon-Lotem & Chiat, 2012) were used. NWR and SR tasks were 
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pre-recorded for the consistency of presentation. 

 Results showed that the biTLD group outperformed the biSLI  group on both tasks 

(SR and NWR) in both languages (in L1 and L2). SR tasks seemed to disentangle bilingual 

children with and without SLI more accurately than NWR. The sensitivity and specificity rates 

were higher for L2/Hebrew tasks in compassion with L1/Russian.  The SR task in L2/Hebrew 

showed to be highly discriminating when the length of exposure to L2/Hebrew was 

considered. We concluded that NWR and SR seem to be potentially useful tools in teasing 

apart bilingual children with and without SLI. 
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Motion events in the narratives of simultaneous trilingual children: 
typological and developmental perspectives 

 
מבט  –לשוניים סימולטניים -אירועי תנועה בנרטיבים של ילדים תלת

 טיפולוגי-התפתחותי

Anat Stavans, Beit Berl Academic College and Judy Kupersmitt, Hadassah Academic 
College  

 

The perception and linguistic encoding of motion, a central concept to human development, 

is determined by cognitive maturity as well as by distinctive language typology factors 

(Berman & Slobin, 1994) Cross-linguistic, developmental studies showed an effect of age and 

language on the type of information encoded to express motion in narratives (Hickmann, 

2003). Recently, studies with bilingual adults reported a significant influence of the dominant 

language on expressing and remembering components of motion events (Filipović, 2011).  

The present study investigates the expression of motion events in 24 picture-based narratives 

produced by two trilingual children aged 7 and 9, speakers of Hebrew, English and Spanish. 

This unique case of simultaneous trilingualism provides a novel way explore the construal of 

motion events in space and time in an extended discourse context framed by language forms 

and their functions. Hebrew and Spanish express path in the verb while English expresses 

manner and path is encoded by satellites (e.g., particles or prepositional phrases). Moreover, 

only Spanish and English have grammaticized aspectual contrasts. The study analyzes motion 

events at the clause level in terms of path, manner, and cause of voluntary as well as non-

voluntary motion as well as their temporal constituency; and across clauses, in terms of the 

organization and distribution of motion events to encode narrative functions. 

Results show a preference to lexicalize path over manner in the three languages. 

Language-specific distribution of forms within the clause is affected by typology and age. 

With age, more information about motion is encoded by more varied means within and 

beyond the clause, packaging motion in both temporal and causal complex packages. These 

findings reveal typological preferences together with integrative processes in developing the 

expression of motion in terms of their forms and functions in discourse.  
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 תקצירי פוסטרים
 

 

Speech Fluency in the Narratives of Sequential Bilingual Children 

Sveta Fichman and Joel Walters, Bar-Ilan University 

fichmans@gmail.com 

 

The study investigated cross-linguistic features of oral fluency in bilinguals ages 4;06 to 6;05 

(N=48). Narratives were collected by three wordless picture sets in each language (L1/Russian and 

L2/Hebrew); picture stimuli varied in length and familiarity. Participants’ linguistic knowledge was 

assessed with a battery of proficiency tasks probing lexis, syntax, and phonology in both L1 and L2. 

On this basis, participants were classified as Balanced or L1- dominant bilinguals. Using PRAAT 

software, the narratives were analysed for measures of speech rate (syllables per second), frequency 

of silent pauses (per second), and duration of pauses. Narratives were also transcribed and coded 

manually for filled pauses, repetitions and substitutions.  

 Statistical analyses were performed to evaluate Language (L1/L2) and Dominance 

(Balanced/L1-dominant) differences for all fluency measures. Results showed that pause duration, 

pause frequency and the proportion of filled pauses were higher in L1/Russian compared to 

L2/Hebrew. No L1/L2 differences emerged for speech rate, repetitions and substitutions. Language 

dominance did not affect speech fluency, but a significant interaction between stimuli type and 

dominance group was obtained for temporal features (pause duration and pause frequency). 

Specifically, Balanced bilinguals paused more frequently and for longer intervals when narrating a 

longer and a more familiar story, while L1-dominant bilinguals displayed the opposite pattern: 

familiar stories led to fewer pauses. 

The findings support the claim that pausing patterns are language-specific (Riazantzeva, 

2001) and suggest that filled pauses, speech rate, repetitions and substitutions bear unique 

individual characteristics in young bilinguals’ speech. In particular, high proficiency levels of young 

bilinguals in L1 and L2 together with the fact that all three narratives were collected using similar 

procedures in both languages facilitated assessment of the relationship between L1 and L2 in terms 

of speech fluency. The main contribution of the present study is evidence that while some fluency 

features are language specific and develop independently, others are individual and transfer across 

languages (cf. “trait” vs. “state” distinction proposed by Derwing, Munro, Thompson & Rossiter, 

2009).  
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Exhaustivity as a measure of typical development in the L2 of Russian-

Hebrew children 

Sharon Armon-Lotem, Sharon Granner, Irena Shnaiderman, & Natalia Meir 

Bar Ilan University 

 

Shultz & Roeper (2011) showed that German speaking children with SLI, age 5-6, showed 

difficulty in responding with exhaustive answers to multiple wh-questions and performed 

significantly below their age-match peers. They suggest that such difficulties could single out 

children with SLI. The present study explores the generalizability of this observation to 

bilingual children, testing Russian-Hebrew bilinguals in there L2 Hebrew.  42 children were 

tested using the exhaustivity task developed by Shultz et al. (2013) within COST Action A33: 

34 with typical language development (TLD, 12 ages 4;4-5;0 (younger), 24 ages 5;1-6;3 

(older)) and 8 with SLI (age 5;2-6;4). 

Our findings follow the same pattern reported for monolinguals. Bilinguals with TLD scored 

over 90% with simple wh-questions, with no significant difference between the younger 

(91%) and the older (95%) children. Multiple wh-questions gave a developmental 

perspective with a significant difference between the two age groups. The younger group 

with TLD provided exhaustive response to 31% of the paired wh-questions and 46% of the 

triple wh-questions with no significant difference between the two types of questions. The 

older group with TLD provided exhaustive response to 80% of the paired wh-questions and 

74% of the triple wh-questions, again with no significant difference between the two types of 

questions. For both types there was a significant difference between the two age groups. 

When compared to their age matched peers, children with SLI scored significantly lower 

already on single wh-questiopns (77%).  Most errors on simple wh-questions were singleton 

errors. Multiple wh-questions showed a similar pattern. The group with SLI scored 

significantly lower than their age matched peers for both types of questions, providing 

exhaustive responses to only 31% of the paired wh-questions and 20% of the triple wh-

questions with no significant difference between the two types of questions. Most of the 

correct responses in the SLI group came from two children who provided exhaustive 

responses consistently, while the others did it sporadically or not at all. On the other hand, in 

the older group with TLD all children could provide exhaustive responses at least to some of 

the items. These findings suggest that exhaustivity can be used for singling out bilingual 

children with SLI.  
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Codeswitching Costs: Sentence Repetition with Typically Developing and 

Language Impaired Bilingual Children 

Aviva Soesman and Joel Walters, Bar Ilan University 

soesman@post.tau.ac.il 

 

While it is generally recognized that language switching might incur a processing cost 

(Chauncey, Grainger & Holcomb, 2011), few studies have investigated how the syntactic role 

and category of a codeswitch affect such costs. The present study explores these factors by 

means of an elicited repetition task with English-Hebrew bilingual typically developing (TD) 

children and bilingual children with Specific Language Impairment (SLI). Stimulus sentences 

were manipulated for the syntactic function (subject / object) and part of speech (noun / 

verb) of the code-switched element. All codeswitches were single lexical items, embedded 

mid-sentence in English (L1) and Hebrew (L2), allowing for analysis of directionality effects – 

English to Hebrew vs. Hebrew to English switching. Repetition accuracy for code-switched 

sentences was compared to that for unilingual sentences. Findings indicated that 

codeswitched sentences resulted in more repetition errors than non-switched sentences when 

switches were embedded in the L2, particularly for the SLI group. Also, among the TD group 

there were more errors for verb switches than noun switches and somewhat more errors for 

object than subject switches. The poster discusses the nature of the errors and what may 

account for them. It also considers the extent to which error patterns differed for TD children 

and children with SLI. 
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A CDI study of Bilingual English-Hebrew children - frequency of exposure 

as a protective environmental factor? 

Odelya Ohana and Sharon Armon-Lotem 

Bar-Ilan University 

 

This study evaluates the bilingual lexicon of English-Hebrew children exploring the impact of 

environmental factors. While L1/English is prestigious and highly evaluated by parents and 

society, the children grow in a strong ideologically pro-L2/Hebrew environment. With both 

languages being equally important, it is possible to address the impact of other 

environmental factors.  

The parents of 23 bilingual children, ages 24-35 month and 17 ages 36-48 month, all from 

mid-high SES, completed the CDI in both languages.  Background questionnaires provided 

information about environmental factors (chronological age (CA), age of L2 onset (AoO), 

frequency of exposure (FoE) to each language, parental education, and family size).  

While the mean vocabulary scores for the two languages do not differ significantly within 

each age group, the range is very wide with no correlations between L1 and L2. The 

cumulative vocabulary, places both age groups within the L1/English monolingual mean. A 

significant between-groups difference emerges for L2/vocabulary and conceptual vocabulary, 

but not for their L1/vocabulary. 

To address the impact of environmental factors, data from the two groups were collapsed. Of 

the environmental factors only CA, AoO, FoE/L1 and FoE/L2, directly pertaining to exposure 

correlated with vocabulary. Two stepwise regressions were employed using these factors as 

independent variables. For L1 vocabulary, less exposure to L2, more exposure to L1 and 

chronological age were responsible for more than 50% of the variance. For L2 vocabulary, 

more exposure to L2 and chronological age were responsible for more than 30% of the 

variance.  

Our findings suggest that equal prestige of the two languages in mid-high SES supports 

balanced bilingualism, but with different acquisition patterns for different children in the two 

languages. Developmentally, while L2/vocabulary grows, L1 seems to reside, with frequency 

of exposure being the major environmental factor which contributes to maintenance of L1 

and successful acquisition of L2.  
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The acquisition of the passive by Setswana-speaking pre-schoolers 
 

Melissa Bortz, Claire Penn and Heila Jordaan. 

University of the Witwatersrand, Johannesburg, South Africa 

mellissabortz@gmail.com 

 
This study investigates the acquisition of the passive construction by Setswana-

speaking pre-schoolers. The goal was to investigate 114 children’s comprehension and 

production of the passive in terms of age, passive categories and length variables.   

Setswana is the fourth most commonly spoken language in a multilingual South 

Africa.  Setswana belongs to the South-Eastern Bantu Zone of languages as do Sesotho and 

IsiZulu. Acquisition research of Sesotho and IsiZulu have shown that the passive develops 

earlier (3 years) than in Indo-European languages (5 years).  

Tasks used to examine passive variables consisted of Comprehension 2 and 3 

character tasks and Elicited Production and Imitation tasks.  Participants were tested at 3 

crèches in the peri-urban area of Pankop, Mpumalanga Province, South Africa.  Participants 

were divided into 3 age groups 2.6 – 3.5 years, 3.6 – 4.5 years and 4.6 – 5.5 years.  Their 

performance was compared to that of a group of 11 adult verifiers. 

On Comprehension 2 character tasks significant differences between age groups (age 

group 1:34% and 3:49%) were noted.  However, no significant developmental trends were 

found on Comprehension 3 character or Elicited Production tasks. On Elicited Imitation tasks 

there was a significant difference between the youngest group (69%) compared to the 

middle (83%) and oldest age group (81%).   

The results showed much variability among tasks. The results for Comprehension 2 

and 3 character tasks were at above chance level.  The Elicited Production task was 

unsuccessful as children found great difficulty with this task with 2.6 to 3.6 year old children 

scoring 7% and the oldest group 14%. However, the Elicited Imitation task was extremely 

successful and confirmed the diagnostic value of such a measure. The type of passive did 

influence performance but this was task dependent.  Generally the best performance was on 

Inanimate categories followed by Malefactives, Reversible and then Non Actional passives. 
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 לאוכלוסיה החרדית, התאמת אבחון כצנברגר להערכת שפה של ילדי גן

 דוד ואירית כצנברגר-בן-אביבית תמיר, בורק-תמר בריל, חני בריסקמן, מורנו-בת עמי יהודה

 ירושלים, המכללה האקדמית הדסה

Batami28@walla.com 

 

מדגישה את , המוטמעת בשנים האחרונות בעבודת קלינאי התקשורת, תרבותית -הגישה הרב

אבחון מותאם תרבותית מאפשר קבלת . הצורך בהתאמת אבחון שפתי לתרבותו של המטופל

משום שהוא מפחית הטיות העלולות להיגרם מחוסר היכרות , תוצאות מדויקות ויעילות יותר

 . (Hambleton, 2005)ם שבו עם ההליך האבחוני ועם הפריטי

זוהי . אחת מהאוכלוסיות בעלות השונות התרבותית בישראל היא החברה החרדית

ומעמידה בפני המטפל והמאבחן אתגר בהתאמת , חברה המסתגרת ומתבדלת מרצון

למרות המודעות הגוברת (. 0227, קפלן)הטיפול והאבחון לערכיה ולגבולותיה המוגדרים 

עדיין לא קיים בישראל אבחון שפתי המותאם ומתוקנן עבור , אבחוןלחשיבות התאמת כלי 

ערכה  -במחקר שיוצג בוצעה התאמה תרבותית של אבחון כצנברגר .ילדי החברה החרדית

, האבחון המקורי. עבור ילדים בחברה החרדית, (0222)להערכת שפה של ילדים בגיל הגן 

ידי קלינאיות -עבר התאמה על, י עבריתשהינו אבחון רגיש ומהימן שפותח ותוקנן עבור דובר

בעזרת אנשי חינוך , תקשורת המטפלות בילדים מהחברה החרדית במוסדות השייכים לה

הועבר , לאחר מכן(. מילוליים וויזואליים)ההתאמה עסקה בעיקר בנושאים תוכניים . חרדים

 . תובכדי לבחון את התאמ, ילדים חרדים 11למדגם של , בשלב מחקר גישוש, האבחון

, לאבחון המקורי( אקוויוולנטי)מתוצאות המדגם עולה כי האבחון המותאם הינו שקיל 

עוד נמצא כי . שכן הנבדקים השיגו ציונים הנמצאים בתחום הנורמה של האבחון המקורי

 .האבחון הולם ותואם את ערכי החברה החרדית ואת התכנים אליהם חשופים ילדים חרדים

יערך מחקר המשך בו יורחב המדגם , שקילות האבחון המותאםבעקבות הממצאים אודות 

 .לקבוצה גדולה יותר המאפשרת תקנון
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SLPs in the Arab Sector in Israel – Needs Analysis 

 
Sigal Uziel-Karl1, Rachel Yifat2, Irit Meir2 and Cahtia Adelman3 

sigaluk@gmail.com ryifat@univ.haifa.ac.il  imeir@univ.haifa.ac.il cahtiaa@hadassah.org.il 
 

1The Research Institute for the Health and Medical Professions, Ono Academic College, Kiryat 

Ono, Israel 
2Dept. of Communication Disorders, Faculty of Social Welfare and Health Sciences, University 

of Haifa, Haifa, Israel 
3Speech and Hearing Center, Hebrew University School of Medicine - Hadassah Medical 

Center; Dept. of Communication Disorders, Hadassah Academic College; Jerusalem, Israel 

 
Research has shown that ethnic minorities are often at a disadvantage regarding healthcare 

in general and language pathology services in particular due to language difficulties and 

unfamiliarity of health service providers with their culture.   

Considering the difficulties that Arabs face as an ethnic minority in Israel, do Arab 

Speech and Language Pathologists (SLPs) in Israel feel that they can provide professional 

services that comply with the linguistic and cultural needs of the Arab population? 

 133 Arab SLPs and a reference group of 59 Jewish SLPs participated in the study, 

recruited at clinics, child development centers, hospitals and via professional mailing lists. 

Participants completed a survey questionnaire relating to academic studies and continuing 

education, assessment and treatment tools and public awareness of communication 

disorders, by rating propositions relating to each topic on a scale of 1(not at all) to 5(very 

much). 

Two-tailed t-tests revealed statistically significant differences between Arab and 

Jewish SLPs. Arab SLPs pointed to the lack of academic curriculum and post-graduate training 

programs relating to the Arabic language and culture significantly more than Jewish SLPs. 

Arab SLPs report that assessment and treatment tools adapted to Arabic and standardized 

are almost non-existent. In addition, Arab SLPs feel that they face a greater burden of 

bureaucratic obstacles (e.g. low budgets, lack of equipment, etc.) than Jewish SLPs.  

Arab SLPs report that the services they provide are affected by the lack in training 

programs and assessment and treatment tools that focus on the Arabic language and culture. 

Thus, various measures are required to improve SLP services in the Arab sector in Israel to 

meet the needs of the Arab minority, e.g., promoting specialized training programs for Arab 

SLPs, developing assessment and intervention tools for Arabic and increasing awareness in 

the Arab sector to the importance of early diagnosis and treatment of language impairments. 
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 תרבותיות-לשוניות ורב-אספקטים לשוניים וקליניים באוכלוסיות רב
 

 11אולם  -רישום ומושב פוסטרים , התכנסות 15:00-16:00

 

 ראש החוג להפרעות בתקשורת, ר שרה מלכסון"ד –דברי ברכה  16:00-16:10

  

16:10-17:00 Prof. Monika S. Schmid, University of Essex and University of Groningen  

"The changing languages of migrants and refugees" 

 

17:00-17:30 Dr. Monica Knoph, Statped Sørøst, Oslo, and University of Oslo 

"Intervention and cross-language transfer in multilingual 

aphasia – examples from a case study" 

 

 הפסקת קפה ומושב פוסטרים  18:10 - 17:30

 אביב-אוניברסיטת תל, נעמה פרידמן' פרופ 18:10-18:50

השפעות האורתוגרפיות השונות של קורא דו לשוני על ביטויי "

 "כיוונים לאבחון: דיסלקסיות

 

ש "מכללת הדסה ירושלים והמכללה לחינוך ע, פרידגות-קוטיקבלה ' פרופ 18:50-19:20

 דויד ילין

 פי לוריא לאפאזיה אצל חולים-דינאמית על-המערכתית הגישה"

 "לשוניים-דו

 

 אוניברסיטת חיפה, זוהר אביתר' פרופ 19:20-20:00

 "?לשוניות-גלוסיה או דו-די"
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 תקצירי הרצאות
 

 
 

The changing languages of migrants 

Monika S. Schmid, University of Essex/University of Groningen 

 

It is often assumed that knowledge is the one possession which is safe in situations of 

persecution or migration – it cannot be disappropriated or taxed, it does not have to fit into 

limited luggage and it can be easily transported across any border. And, in this context, what 

could be more stable and reliable than knowledge of one’s own native language? 

 This talk will demonstrate that the knowledge of a first language, even for healthy 

speakers, may to some extent be changeable for long-term migrants. I will present evidence 

that shows that, after a decade or longer of life in a new country and a different linguistic 

environment, native speakers of a language can no longer reliably be differentiated from non-

natives who have learned that language later in life. I will illustrate some of the phenomena 

that regularly occur in languages that are undergoing such a process of change and 

deterioration (referred to as ‘language attrition’), and discuss these findings in light of the 

practice of linguistic analysis, as used by many governments in order to identify the country 

of origin of asylum seekers. 
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Intervention and cross-language transfer in multilingual aphasia  

– examples from a case study 

Monica I.K. Knoph  

Statped Sørøst, Department of Speech and Language Disorders, Oslo, Norway 

Department of Linguistics and Scandinavian studies, University of Oslo, Norway 

 

Bilingualism is becoming the rule rather than the exception (Grosjean, 2008). Combined with 

a growing number of strokes this leads to an increasing number of bilingual speakers with 

aphasia. Clinicians are facing a growing number of bilingual clients and there is limited time 

for assessment and treatment, hence the question of cross-language transfer in bilingual 

aphasia rehabilitation has arisen (Kiran & Roberts, 2010).  

The aim of the present single case study is to explore whether treatment in a late acquired 

L4 can result in improvement of both the treated and the untreated languages in a 

multilingual speaker with moderate aphasia. The participant is a quadrilingual 60 year old 

female, with Japanese as L1, English as L2, German as L3 and Norwegian as L4. Two 

different treatment protocols provided in an intensive schedule with ca. 25 hours over four 

weeks each were administered. Both protocols focused on the production of verbs in 

connected speech. The treatments consisted of Semantic Feature Analysis (Wambaugh & 

Ferguson, 2007) and communication-based treatment, given in the participant’s L4. Outcome 

measures included the Bilingual Aphasia Test (Paradis & Libben, 1987) in all four languages, 

picture description and production of personal narratives.  

The standardised test results show a significant improvement in the participant’s L2, L3 and 

L4 and an improvement in L1 in some domains. This indicates a cross-language transfer from 

the participant’s L4 to her untreated L2 and L3, and some transfer to L1. The verb test does 

show generalisation to untrained verbs in the treated language, but no cross-language 

transfer. 

The results show that treatment in L4 can lead to cross-language transfer to untreated 

languages and the treatments seem effective in improving the production of verbs in 
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connected speech. The results will be discussed in light of relative proficiency, inhibition of 

untreated languages, structural differences between languages and models of bilingual 

language processing.  
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 : השפעת האורתוגרפיות השונות של קורא דו לשוני על ביטויי דיסלקסיות
 כיוונים לאבחון

 
The effect of different orthographies of a bilingual reader on the manifestation of dyslexias: 

directions for diagnosis 
 

 אוניברסיטת תל אביב, נעמה פרידמן

Naama Friedmann, Tel Aviv University 
 

 

ת ייש לה דיסלקסי, מוחי עאירובעקבות . לשונית המדברת עברית ואנגלית-אביטל היא בחורה דו
האם יתכן שיש לה דיסלקסיה . אבל באנגלית היא קוראת בקלות יחסית, אותיות חמורה מיקום

 ? רק בעברית
אך , בהרצאה אדון בסוגיה זו ואראה שישנן שפות שקל יותר לחשוף בהן דיסלקסיות מסוימות

ניתן לחשוף את , כאשר המילים המוצגות באבחון הקריאה נבחרות על פי סוג הדיסלקסיה
 . לשוני-בשפתו האחרת של האדם הדוהדיסלקסיה גם 

הנובעות מליקויים במרכיבים שונים של תהליך קריאת , דיסלקסיות שונות 13כיום ידועים 
ובקושי בסוגי מילים , כל אחת מהדיסלקסיות הללו מתבטאת בסוגי טעויות שונים. המילה
כך . ניינת במיוחדהאינטראקציה בין מאפייני האורתוגרפיה לבין הדיסלקסיות השונות מע. שונים
, דיסלקסיית מיקום אותיות מתבטאת בעיקר בשיכול אותיות אמצעיות של מילים נדידיות, למשל

-תירס)בעוד שבעברית יש מילים נדידיות רבות . מילים ששיכול בהן יוצר מילה קימת אחרת
קשה  ,ועל כן, באנגלית מילים נדידיות הן נדירות יותר, (שופטת-שוטפת, מעשנת-משענת, תריס

, כאשר משתמשים בגירויים הנכונים, עם זאת. לזהות דיסלקסיית מיקום אותיות באנגלית
 .הדיסלקסיה יכולה להיחשף גם באנגלית, מילים נדידיות, במקרה זה
, קשב לצד שמאל תאציג מקרים של דיסלקסיית נגלקט הנובעת מקושי בהפניי, לאחר מכן

הנקראות משמאל , ובאיטלקית ואנגלית, אלהנקראת מימין לשמ, ובביטויה השונה בעברית
 . לימין

במקום דרך , שבה קוראים רק דרך המרה מאות לצליל, אתמקד בדיסלקסיית שטח, כמו כן
דיסלקסיה זו קשה במיוחד בשפות שהקריאה בהן מחייבת מעבר . המסלול הלקסיקאלי
וביטוייה , (וןוראש, ראש, חשבו למשל על המילים עכשיו, כמו עברית)במסלול הלקסיקאלי 

גם . כמו רוסית, בשפות שהן שטוחות יותר אורתוגרפית( קשים יותר לאבחון, ועל כן)קלים יותר 
 . אציע כיצד ניתן לזהות דיסלקסיית שטח גם בשפות שטוחות אורתוגרפית, כאן

על ידי הצגת הקריאה בעברית ובאנגלית , (קושי באמות קריאה)אדון גם בדיסלקסיית קבאק 
 . אנשים עם דיסלקסיה זושל קבוצת 

דיסלקסיית עומק . אדון במצבי רב לשוניות ודיגלוסיה וביטויים בדיסלקסיית עומק, לבסוף
אציג . ושיום המושג, על ידי הבנת המילה הכתובה, מתבטאת בקריאה דרך המסלול הסמנטי

ואת האינטראקציה שבין , מקרים של דוברי ערבית פלסטינית הקוראים ערבית סטנדרטית
 . יסלקסיית העומק שלהם למצב הדיגלוסיה המיוחד הזהד
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 לשוניים-דו פי לוריא לאפאזיה אצל חולים-דינאמית על-המערכתית הגישה

A systemic-dynamic lurian approach to aphasia in bilinguals 

Kotik-Friedgut Bella, David Yellin College and Haddasah Academic College 

 

A wide variety of syndromes, patterns of language disorders and recovery in the different 

languages is characteristic for aphasia in bilinguals and polyglots. 

The phenomenon of "language dissociation," found in bilingual aphasics (different language 

disorders and/or rehabilitation of different languages) is a challenge for aphasiology. To 

analyze it is important both from the neurolinguistic point of view, for understanding 

mechanisms of functioning (or co-functioning) of different languages of the bilingual, as well 

as for optimal practice of rehabilitation. This is because decisions have to be made in relation 

to which language to choose to work on, or in which order to alternate different languages 

for rehabilitation.  

A short review of the history of the problem and modern approaches to  bilingual aphasia 

reveals a need for a comprehensive view. This presentation is focused on the Systemic-

Dynamic approach of Vygotsky and Luria in which the concept of “extracortical organization 

of mental functions” is especially important. This framework demands that in 

neuropsychological analysis, all the variables and dynamics of the process of the 

development and present functioning of bilingualism (language anamnesis) have to be taken 

into consideration along with details of the neurological syndrome. Special attention is paid to 

the circumstances and manner of second language acquisition from the neuropsychological 

point of view.  
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 תקצירי פוסטרים

 

Micro- and macro- structure analyses of narratives in native and non native 

speakers of Hebrew with and without aphasia 

Carmit Altman1, Aviva Lerman2, Merav Raveh2, Joel Walters1 and Mali Gil3 

1Bar Ilan University, 2Hadassah Academic College, 3Bet Loewenstein Rehabilitation Hospital 

carmit.altman@biu.ac.il 
 

Narratives are investigated for macrostructure (Goals, Attempts, Outcomes) and microstructure 

(e.g. lexis, word retrieval, mental state terms, grammaticality of clauses, subordinate and verb-

based clauses, fluency markers and codeswitching) in an attempt to distinguish native speakers of 

Hebrew from non-natives and speakers with aphasia from matched healthy adults (total n=56, out 

of which eight participants were diagnosed with either conduction or anomic aphasia (four native 

Hebrew speakers and four non-natives)). All participants told stories based on drawings depicting 

theft of a purse. Findings showed similarities between native and non-native participants with and 

without aphasia for measures of story-structure, and similarities between the native and non-

native healthy groups for sentence complexity. Differences between healthy speakers and 

participants with aphasia were observed for grammaticality, fluency and lexical diversity (e.g. 

number of different verbs). Overall fewer mental states types (perceptual state terms, 

physiological states, consciousness terms, emotion terms, mental verbs) were used by participants 

with aphasia than by healthy participants. We argue for the importance of examining a wide range 

of macrostructure and microstructure measures in order to distinguish native and non-native 

speakers with aphasia.  
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בחולת טרשת נפוצה דו לשונית במטלות מילוליות ולא  ToM-ביטוי הקשיים ב

 תיאור מקרה -מילוליות 

 מכללה אקדמית הדסה, ודי קופרסמיט'טניה פרפילייב וג, מור קלמי

 

עברית )דו לשונית , 77בת , א.מ, אצל נבדקת אחת ToM-מחקר זה בודק את היכולות הקשורות ל

 . החולה בטרשת נפוצה( ורוסית

נמצאו קשיי , בתחום השפתיו נמצאה בטווח התחתון של הנורמה בתחום הקוגניטיביהנבדקת 

נצפתה דיסוציאציה בין , כמו כן. בשיחותשיום ושליפה הן מבחינת אבחונים פורמאליים והן 

בשתי שפותיה היו נמוכות בהרבה מיכולות . א.היכולות הנרטיביות של מ: תחומי השפה השונים

, לשוני, מכיוון שהיכולת הנרטיבית דורשת אינטגרציה של ידע קוגניטיבי .שפתיות אחרות

 . ToM-ולות הניתוח הנרטיבים מהווה דרך ברת תוקף לבחון את יכ, ופרגמטי יחד

לא  ToMמחקרים קודמים מדווחים כי לנבדקים עם טרשת נפוצה קשיים רבים במבחני   

 (. (Banati et al., 2009 מילוליים

אותו בו, משתמשים בכמות כמעט זהה של מילים ורעיונות MSנמצא כי חולי בתחום הנרטיבי 

יחד עם , סיפורבלהעביר מידע הכרחי מצליחים אך הם לא , כמו קבוצת הביקורת סיפורימבנה 

 צוין כי לא נצפה הבדל משמעותי במדד סכמת הסיפור, בנוסף. במידע עודףשימוש ת מגמ

Arnott et al. 1998)).  

בביצוע מטלות לא מילוליות ומילוליות  ToM-מחקר זה מנסה לחדד את הבדל בביטוי הפגיעה ב

פרגמטי אשר מהווה /ההשערה הייתה שיש מרכיב של מאמץ קוגניטיבי. בחולת טרשת נפוצה

ככל שהעומס . גורם מעכב או משפיע באופן שלישי על היכולות הקשורות לתיאוריית המיינד

ולות תיאוריית המיינד כך יכ, גבוה יותר( המילולית או הלא מילולית)הקוגניטיבי הכרוך במטלה 

 .  תפחתנה

כגון תיאור )המילוליות כללו החל ממטלות בהן הדרישה השפתית יחסית נמוכה  ToMמטלות ה 

. ToMועד למטלות נרטיב בדרגות קושי שונות מבחינת הדרישה ל ( משפטים קצרים/ קריקטורות

א גם .הועברו למ, בכדי לבחון האם מקור הבעיה שזור בשפה או ביכולות קוגניטיביות אחרות

 .לא מילוליות שנטרלו את מימד השפה ToMמטלות 

מצאנו כי קיים הבדל בהפקת סיפורים הדורשים מיומנויות רבות יותר , כפי ששיערנו 

, לספר סיפור על פי רצף תמונות פשוט יחסית. א.במטלות נרטיביות בהן נדרשה מ. במקביל

צליחה לבנות סיפור אשר בנוי על פי סכמת היא ה, כגון רצף התמונות מתוך אבחון גורלניק

כאשר רצף התמונות מתאר סיפור , אולם. אם כי אינו תואם למצופה לגילה, מבנה הפעולה

קיים קושי בעיבוד אונליין , בנוסף. נצפה קושי בולט ToM-מורכב יותר הדורש  התייחסות ל

ה הנדרשת של כל ככל הנראה ישנו קושי לבצע את האינטגרצי. הניכר בחוסר קוהרנטיות

 .היכולות הדרושות להפקת סיפור קוהרנטי בשל העומס הקוגניטיבי

אלא , (כגון תיאור קריקטורה)במטלות המילוליות שלא דורשות הסתמכות על סכמה נרטיבית 

בבחינת המטלות הלא מילוליות . לא התקבלו ממצאים חד משמעיים, בלבד  ToMהתייחסות ל 

 . אם כי בגבולה התחתון, הצליחה בתחום הנורמה. א.צאנו שממ, ToM-הבודקות את יכולות ה

קשיים בזכרון העבודה ובמהירות העיבוד משפיעים אחד על השני בקרב חולים עם טרשת 

הקשיים במהירות העיבוד ובזכרון העבודה , ככל שהדרישות מזכרון העבודה עולות. נפוצה

מורכבות יותר וככל שנדרשו יכולות  ככל שהמטלות נעשו, א.ואכן אצל מ. נעשים בולטים יותר

 .כך יכולות תיאוריית המיינד פחתו, רבות יותר בו זמנית
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Aphasia Therapy and Quality of Life 
 

Yael Neumann-Werth and Ashley Barlev, Queens College, City University of New York 
ynslp@aol.com   Ashley.barlev@gmail.com 

  

 
Prior research has found that individuals with aphasia have a lower quality of life 

(QOL) than healthy individuals (Hilari, et. al, 2003; Ross, et. al., 2003). The purpose of this 

study was to explore the relationship between language performance and QOL using both 

quantitative and qualitative measures.  

Three participants (aged 58, 61, and 72 years) with different aphasia profiles (mild, 

moderate, and severe, respectively) received group and individual therapy 1x/week for 

approximately three and a half hours over the course of nine months. Language performance 

was assessed using the Western Aphasia Battery – Revised (WAB-R) (Kertesz, 2007), or 

Boston Diagnostic Aphasia Examination (BDAE) (Goodglass, Kaplan, & Berresi, 2000), in 

addition to informal assessment of individual functional speech-language goals. The 

Assessment for Living with Aphasia (ALA) (Kagan et. al., 2007) was used to assess QOL. 

Testing was done pre-therapy, 4 months later, and at the end of therapy. Additionally, 

qualitative measures of semi-structured interviews and in-depth observations were 

conducted.  

 Results demonstrated that there was a negative relationship between severity of 

aphasia and QOL as reported in prior findings (Hilari et. al., 2003; Cruice et. al., 2003). 

Additionally, results on the ALA demonstrated that the participants’ QOL scores remained 

relatively constant over the course of the therapy program despite measurable improvements 

in their functional language skills. Follow-up interviews with participants pointed to three 

important contributors to QOL as reported by the participants, namely: 1) family, 2) 

independence, e.g. regaining the ability to drive, and 3) spirituality, e.g. religious learning 

and prayer. Future research should investigate how functional language gains within the 

therapeutic session can be translated into true changes in everyday living and increases in 

QOL. 
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