
 כנסים
 מבנים ולכסיקון, לשון הספרות, הוראת עברית בסימן טכנולוגיה

 

--------- 
 קונגרס-קדם

 לחקר הלשון העברית ודרכי הוראתה
 , האוניברסיטה העברית, ירושלים

  2005 ביולי 27-28
------------------  

 

, שניםהמתכנס בירושלים מדי ארבע ', קונגרס העולמי למדעי היהדות' הוצמד ל1977מאז 

, דקדוקה,  תולדותיה-העוסק בהיבטים שונים של הלשון העברית , קונגרס זוטא, גם אח קטן

בתר 'שתחילה היה , על ערשו של כנס זה. משלביה ודרכי הוראתה, לשון ספרותה ותרגומיה

מי שעמד בראש האגף להנחלת הלשון בהסתדרות הציונית , עמד בן ציון פישלר', קונגרס

ר עדינה "ארגנה ד, בן היומיים, ואת הכנס האחרון', קדם'ל' בתר'פך הלימים ה. העולמית

 .עבאדי מהיחידה להוראת עברית באוניברסיטה העברית בירושלים

 

 מהעברית המדוברת עד לשונו של עגנון -זמננו -רובדי העברית בת: הרצאות פתיחה
 יה פרוכטמןמא' פרופהאחת של : בפתיחת הכנס  הושמעו במליאה שתי הרצאות מעניינות

ר יוחנן "אחריה דיבר ד.  ומשהו מפירותיה מובא בגיליון זה–על מצב העברית המדוברת 

והלשון (ל "ברויאר טוען שעל אף דימויו של עגנון כנוטה לכתוב בסגנון לשון חז. ברויאר

אך אלה אינם . ך"מרובים בכתיבתו ביטויים מקראיים ושיבוצי פסוקים מן התנ, )הרבנית בכלל

מוחלפת ) בתוך צירוף(מילה מקראית : ל"ללשון חז' מתורגמים'ם כבמקורם אלא מופיעי

. ל"וצורה מקראית מומרת בצורה הנהוגה בלשון חז, ל"במקבילתה המשמשת בלשון חז

' לקח'תוך הפיכת ', כי אקח מוִעד'אצל עגנון שאול מן הפסוק ' ונטל לעצמו מועד': למשל

' מחֹמר קֹרצתי'מופיע אצל עגנון לקוח מן הפסוק ה' מחומר אחד נקרצו; 'לית"החז' נטל'ל

, לדעת המרצה, הרקע לכך עשוי להיות. ל"תוך ביטול בניין ֻפעל שאינו משמש בלשון חז

 ובמידה מסוימת גם הסופרים ', השכלה' אנשי תקופת ה–אצל עגנון ' משכילית'מגמה אנטי 
----------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 .ר עדינה עבאדי"הסקירה נכתבה בשיתוף עם ד
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אולי , נטו יותר אל הסגנון ואוצר המילים המקראי, שבאו אחריהם' תחייה'אנשי תקופת ה

 .כחלק מנטיית התרחקות מעולם ההלכה והמסורת הרבנית

 
 תקשוב ומה שבִצדם, מחשוב

 הראשון וגם בהרצאות היום השני בלטו הרצאות בנושא השימושים גם בהרצאות היום

 .יעילות יותר, בטכנולוגיית המחשב והאינטרנט להוראת עברית בדרכים חדשות

סיפרו על , מהיחידה להוראת עברית באוניברסיטה העברית, גילה פרייזלר ומירי ניצן

דים עברית כשפה זרה המיועדת לבוגרים הלומ, לומדת מחשב חדשה להוראת הפועל העברי

היא מכּוונת . הלומדה מיועדת הן ללומדים עצמאיים והן למסגרת הכיתה. בישראל ובתפוצות

כלולים בה שבעת בנייני הפועל בגזרת השלמים . םת הבינייולשימושם של תלמידים ברמ

, שיטת הלימוד היא מודולרית. ת הבינייםווחלק מהגזרות האחרות האמורות להילמד ברמ

. אך בלומדה כלולה הכוונה לדירוג החומר, ים יכולים לבחור בבניין הרצוי להםוהלומד

שבהם הם רואים את נטיית הפועל , הלומדים משתמשים במאגרי מידע: היתרונות המיוחדים

, לכל תשובה שהתלמיד נותן יש משוב מידי. ויש באפשרותם גם להאזין לנטייה, בכל בניין

ההישגים ; בסוף תרגול של כל בניין יש מבחן מסכם. ותובמקרה של טעות יש גם הסבר לטע

 .וכך מתאפשר מעקב אחר תהליך הלמידה וההישגים של התלמיד, נשמרים בבסיס נתונים

 ועל כך –הוותיקה ' הבט ושמע'דיברה על הגרסה הממוחשבת לר יהודית קאיס "ד

, ינגטוןמהמוסד לשירות החוץ במחלקת המדינה בווש, משה כהן. במאמרה בחוברת זו

משה כהן הוסיף עשרים . 'הבט ושמע'סיפר על פיתוח תקליטור המבוסס על , ארצות הברית

 .יחידות של תרגילים לכל הפעלים

סיפרה על פיתוח ספר , טקסס, שביוסטון) Rice(מאוניברסיטת רייס , און-תקווה בר

יה ידועה ומטרתו להתגבר על בע, הספר מיועד לרמת מתחילים. אלקטרוני עברי למתחילים

הספר . ֶהעדר טקסטים מעניינים לקריאה בשפה החדשה: בהוראה לסטודנטים מתחילים

 ברמת מדגים לסטודנטים שניתן להביע הרבה מאוד במסגרת אוצר המילים המוגבל

עברית מן  -המשמש אותם משלימים את ספר הלימוד ה, המבוסס על טקסטים, מתחילים
בגרסה ). אקדמון: ירושלים, קובלינר' ה, ראלייש' ש, חייט' מאת ש', חלק א( ההתחלה

, העוסקים בעיקר בחייו של סטודנט ישראלי,  טקסטים33הנוכחית של הספר האלקטרוני יש 

הסטודנטים מתבקשים לחבר בעצמם . ותכנים תרבותיים ולשוניים נארגו אל תוך הטקסטים

: אות באת הספר ניתן לר. ות עליהןולענטקסטים שאלות למחצית השנייה של ה

http://lang.rice.edu/baron. 

של חיפוש דרכים להעשרת עולמו התרבותי של לומד העברית באמצעות , ברוח דומה

היא יצרה תוכנת . קונטיקט', מטריניטי קולג, לבנה פולת ר"דדיברה , טכנולוגיה חדישה

מולטימדיה המתאימה לסטודנטים ברמות שונות ומאפשרת להם לבחור את הרמה התואמת 
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לצורך זה היא הכניסה את שני הפרקים של הספר . את צורכיהם ואת מידת נטייתם להעמיק

 webלתוכנת ) 'גשר'בעיבוד של סדרת ( מאת לובה אליאב סיפורה של ספינת מעפילים

page ,ביאורים של אוצר מילים וכן תמונות וקטעי וידאו שבהם , בצירוף הערות היסטוריות

לרמות הנמוכות . בעברית ובאנגלית ההפלגה וקורותיה תאר אתמ, לובה אליאב, המחבר

, היא אינטראקטיווית, התוכנה ניתנת לשימוש בבית התלמיד. שוכתב הסיפור בעברית קלה

דואל . [והסטודנטים  יכולים להעשיר את התוכנה על ידי תוספות שלהם לפי בחירתם

 ]Levana.Polate@trncoll.edu: המחברת

שבסיסו הוא , תקליטור למתחיליםהציגה , VIIIיברסיטת פריז מאונ, ר סוניה ברזילי"ד 

.  בירושליםסיפור על צעיר צרפתי המגיע ללמוד באולפן הקיץ של האוניברסיטה העברית

: בכל פרק מוצעות פעילויות כגון. הצופה הלומד מלווה את הצעיר בביקוריו בארץ ובחוויותיו

 למצוא באתרים את החומר ניתן (.ותרגול בדקדוק, תרגום, קריאה

com.yodea.www; com.cnh-hebrew.www( ;יונה גלעד 

   WebCT [=Course Tools]ר  על פיתוח אתדיברה ,אוסטרליה, של סידני מהאוניברסיטה

תה כיצד אפשר להאזין לתקליטורים של היא הרא. החדשהעברית הזר ללימוד כאמצעי ע

). בתנאי שהתלמיד מצויד בסיסמה(מכל מקום בעולם  ' ב–'  חלקים א,עברית מן ההתחלה

: דואל של המחברת(. יונה גלעד הציגה דפדפות ותיקים לכל אחת מיחידות הלימוד

au.due.usyd.arts@gilead.yona( ;מאוניברסיטת יונתן פרדס  'פרופ

 כלים ממוחשבים המיועדים למורים –ערכת כלים למורה לעברית הציג  ,מינאפוליס, מינסוטה

כרטיסי ', 'מאסף כרטיסי תרגול', 'בונה רשימות מילים': תוכנות הכוללת את ה– ולסטודנטים

: המחברדואל של (' המעדכן'ו' תוכנת השמעה', 'תוכנת הקלטה', 'תרגול

edu.umn@jparadis ; האתר– com.Hebrewmedia.www.( 

 

 היבטים מבניים ולכסיקליים בעברית החדשה
 . ת בפתיחהשהוזכרוזמננו הושמעו הרצאות נוספות לאלה -במושב המיועד לעברית בת

 ,  היועצת הלשונית ברשות השידור מטעם האקדמיה ללשון העברית, רמון-למגוררות א

היא הדגימה נוסחאות מוסיקליות המאפיינות בני נוער . הרצתה על המנגינה שבעברית

היא ציינה שיש נוסחאות . בהנגנה של שאלה, לכאורה, כגון סיום משפט חיווי, בימינו

והדגימה את הנוסחה , שידור ספורט, נאום, בריםכגון שיח ח', סוגה'יקליות התלויות בזמו

יקליות זלבסוף היא דיברה על נוסחאות מו. מדריכי טיולים יקלית המאפיינתזהמו

 . האופייניות לדובר אחד, אידיולקטיות

מהחוג ללשון העברית ומהיחידה להוראת עברית באוניברסיטה , ר רבקה הלוי"ד

לתוכן (כשהוא אינו משמש ככינוי רומז אנפורי ', זה'תיארה את תפקודיו של הכינוי  ,העברית
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מבין התפקודים שהיא ). לשונית באירוע-הרומז לישות חוץ(או ככינוי קטפורי ) מוגדר בטקסט

 :תיארה

. לשוני או בעולם השיח-הרומז לתופעות כלליות בעולם החוץ, אימפרסונלי' זה') 1

 !לך על זה. זה מאוחר עכשיו, למשל

זה , למשל. המבליט את גרעין המסר ומציגו בקדמת הבמה, יציוניהאקסטרפוז' זה') 2

 ?זה בגללו שהתחלת לעשן. אבישי שניצח

יש לי כאן , למשל. המציג את עמדת הדובר ומעורבותו הרגשית, בתפקיד מודלי' זה') 3

 .זה נגמרו התירוצים-זהו. חומר מה זה טוב

 עברית באוניברסיטה מהיחידה להוראת, בליבוים) ריקי(ר רבקה "דהרצאתה של 

היא הראתה ששורשיה . עסקה במגמות החדשות בהכפלה הלקסיקלית בעברית, העברית

הלעיטני נא מן ': כגון, שם משמשת ההכפלה בעיקר לחיזוק, של תופעה זו בלשון המקרא

, זמננו-להכפלה לשם חיזוק יש המשך בעברית בת). ל, בראשית כח ('ם הזהם האדֹהאדֹ

ההרצאה דנה . שבה נהוגה דרך זו, ותפוצתה גברה בהשפעת היידיש', טפין טפין': כגון

בפרודוקטיביות הרבה של ההכפלה בלשון ימינו ובהתפתחות משמעות מיוחדת של ציון הסוג 

 .'חברים חברים': כגון, האמיתי

חקרה מכתבי תלונה , מהחוג ללשון העברית באוניברסיטה העברית, ר יעל רשף"ד

כדי לבחון את טיבה של העברית המדוברת בעשורים , ופת היישובודוחות של שוטרים מתק

-טקסטים אלה חוברו בידי דוברים מן השורה למטרות מעשיות ויום. הראשונים לצמיחתה

ולכן הם מייצגים באופן אותנטי יותר את השפה המדוברת מאשר מקורות כתובים , יומיות

 . מוד עבריתכגון דיאלוגים בספרות או ספרי לי, אחרים מתקופה זו

הרצתה על סמני השיח בעברית , מהחוג לאנגלית באוניברסיטה העברית, יעל זיו' פרופ

הפענוח . ופענחה אותם, וכאלה/ וכל זה, או משהו כזה/ או מה, סתם, פשוט, כזה: ימינו-בת

, אמת: עקרונות-המורכב מארבעה תת, נעשה לפי עקרון הקואופרטיביות של הפילוסוף גרייס

, רלוונטיות: עקרונות-המרצה התמקדה בשני תת. ומותאמות, רלוונטיות, ותיתהולמות כמ

: פורמליתהלוגיקה ההעיקרון האחרון היא הסתייעה בשני לוחות אמת מ-לבדיקת תת. ואמת

 . לוח הברירה ולוח החיבור

הרצתה על המשלב של התרמילאים , גוריון בנגב-מאוניברסיטת בן, דריה מעוז

משלב זה התפתח בשל הריחוק וההפרדה . מך מחקר אתנוגרפיהישראלים בהודו על ס

המרצה . הגאוגרפית ומשקף את הזהות החברתית הייחודית של הקהילה התרמילאית

שכל אחת מכילה מילים וביטויים המאפיינים תחום חיים מסוים , דיברה על חמש קטגוריות

תרבות -תת,  הסמיםתרבות-תת, הינדית, צבאיות, רוחניות: בטיול ואת גיל התרמילאים

בקטגוריה של צבאיות היא ניתחה מילים מביטויים שהושאלו מהסלנג הצבאי . הנוער בישראל

 מסטול –פ "מ;  תחושה טובה–פצצות /פיצוצים, למשל .להוויה התרמילאית במעתק משמעות

 . פצצות
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 הרצאות על ספרות
 :ריתמספר לא מבוטל של הרצאות נישאו על היבטים לשוניים בספרות העב

. הרצתה על הבדלי מגדר בשני דורות בשירה ,אילן-מאוניברסיטת בר, בת ציון ימיני ר"ד

:  הבדלים בין לשון משוררים ללשון משוררותהיו, אלתרמן-בדור שלונסקי,  שבעבר, מסתבר

שילבו צורות  גברים ואילו , תואר בשיעור כפול מזה שבשירי הגברים-השתמשו בשמותנשים  

אך הבדלים מגדריים אלה הולכים  . ארבעה ויותר מזה שבשירת הנשיםציווי בפועל פי

, ברתנא, סומק, רצאבי, מגד: ומיטשטשים בשיריהם של משוררים מהדורות הבאים

 .      רנו'בז, אביגור, אפפל, מרים: ומשוררות

הרצתה על סמני שיח ביצירותיו של , ירושלים, ממכללת אפרתה, ר סיגלית רוזמרין"ד

או חזרה היוצרת (תבניות מקבילות : כגון,  היא הציגה כמה סוגים של תבניות שיח.עמוס עוז

תבניות , תבניות בררה, תבניות המאורגנות על פי תיאורי זמן או סדר כלשהו, )ריתמוס

 . ותבניות מדורגות, הגדרה

הרצתה על חקר , מהיחידה להוראת עברית באוניברסיטה העברית, ר עדינה עבאדי"ד

קוהרנטיות כמעבר מעולם שיח אחד -היא הגדירה אי. בלום-תה של אורלי קסטלהשיח ביציר

. ללא סמני שיח המציינים את המעברים) אגדי, למשל(לעולם שיח אחר ) ראליסטי,   למשל(

. ועוד, שבירת חוקי האסטרופיזיקה, שבירת חוקי הזמן והטבע, היא הצביעה על כשלים לוגיים

-ות בשיח היא אחד המאפיינים של הספרות הפוסטקוהרנטי-לבסוף היא הראתה  שאי

 . מודרנית

 . כמה הרצאות ניתנו על לשון ילדים וספרות ילדים

הרצתה על השימוש במאזכרים בשיח , ממכללת סמינר הקיבוצים, ר בתיה צור"ד

היא הראתה שילדים מתקשים .  שנים16 – 4הנרטיבי של ילדים ומתבגרים בין הגילים 

ולכן הם נוטים להשתמש במאזכרים , שמעי את זהות הדמויות בסיפוריםמ-להבהיר באופן חד

השימוש במאזכרים . עם ההתקדמות בגיל גובר השימוש האנפורי במאזכרים. באופן דאיקטי

 . עשרה-בא לידי ביטוי רק לקראת גיל ארבע, הכולל ארגון כוללני של הטקסט, ברמת הנרטיב

השוותה בין חידושים , ש קיי בבאר שבע"מהמכללה האקדמית לחינוך ע, ר עדית שר"ד

כנציגי התקופה . לקסיקליים של ילדים לבין חידושים בשירים לילדים בשתי תקופות שונות

וכנציגי התקופה השנייה היא בחרה , הראשונה היא בחרה בשירים של שלונסקי ואלתרמן

בות משותפות המחקר מצביע על כך שדרכי תצורה ר. דור-בשירים של נורית זרחי ודתיה בן

הגזירה המסורגת : והן אינן חורגות מדרכי התצורה של העברית, הן לילדים והן למשוררים

) חידוש של ילדים בגיל חמש וחצי(' מחקיה'למשל , הגזירה הקווית,  )פעלים, שמות(

למשל חידוש של ילדים בגיל , וצירופי מילים'; יהינוקיפ '-בהשוואה לחידוש של נורית זרחי  

 .         'גזר חי'כאנטונים לצירוף ' גזר מת': שלוש-שנתיים
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 סיכום
 מתוך ראייה רחבה הדאג,  את הכנס בקפידהה שארגנ,ר עדינה עבאדי" לשבח דהראוי

 בעזרתה הנאמנה של  חוברת תקצירים עשויה היטבהוהפיק, למגוון הנושאים העשיר שבו

 .ניצה שליטין

 שההרצאות מעוררות עניין וסקרנות והייתה תחושה, נוכחות הקהל הייתה מרשימה

שבעצמו הרצה , כך כותב שורות אלה.  ומתחומי עיסוק שוניםמרחקיםבקרב הקהל שהגיע מ

בפולין לאור ' תרבות' העברית של תלמידי –על נושא לא שגור ביותר ' קדם קונגרס'ב

  נהנה מדברים שסיפרה באותו מעמד תלמידה לשעבר בגימנסיה–אוטוביוגרפיות שכתבו 

 .שבווילנה' תרבות'

-בגיליון זה מתפרסמים כבר שני מאמרים המבוססים על הרצאות שהושמעו בקדם

) 90' מס(בכוונתנו להביא בגיליון הבא ). מאיה פרוכטמן ושל יהודית קאיס' של פרופ(קונגרס  

 . מאמרים נוספים המבוססים על הרצאות בכנס זה
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