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ספרי לימוד

חיבור הלומד לשיח הילידי
___________________________________________

נעמי מנצור ורינה פדן
עברית מאלף עד תיו ,ב

דיונון3002 ,
___________________________________________.

נעמי מנצור ורינה פדן

הגישה המנחה את הספר
בהוצאת 'דיונון' יצאה לאור מהדורה חדשה של הספר עברית מאלף עד תיו ,ב .הספר
מעוגן בגישה התקשורתית ,הרואה בלימוד השפה סיפוק צורך תקשורתי מיידי ,הנעשה תוך
חשיפה יומיומית לדוברים ילידיים ולסיטואציות אותנטיות ,בהקשרים החברתיים
והתרבותיים הרווחים אצל הדוברים הילידיים של השפה.
מקובל על הכול כי שפה היא תופעה חברתית ,הנלמדת תוך אינטראקציה חברתית
) .)Prahbu, 1985 ;Breen, 1991גישה זו הכתיבה את תפיסתנו כי מה שמתרחש בכיתה
הוא ,במידה רבה ,מענה לצרכים החברתיים-תרבותיים  -הן של המורה והן של הלומדים.
באולפן ,בין באוניברסיטאי ובין בכללי ,משותפת למורים וללומדים התפיסה כי לימוד
השפה איננו רק עבודה אקדמית אלא גם חשיפה ראשונה של הלומדים להוויה הישראלית
שהם מעונינים להתערות בה או לפחות להעמיק את היכרותם עם תרבותה ואורחות חייה.
מבנהו ותכניו של הספר נובעים מן האמונה שמן השלבים הראשונים בלימוד השפה יש
להפוך את הלומד לחבר בקהילה של הדובר הילידי; יש לעזור לו להיכנס בסוד השיח
החברתי-תרבותי המקומי ולהכינו להבנת השימוש הסמנטי והפרגמטי בשפה .לצערנו
הכיתה ,מעצם מהותה ובשיטות עבודתה ,איננה הסביבה הטבעית לרכישת שפה ( Nunan,
 .(1992אי לכך ,הושם בספר דגש רב על בחירת טקסטים אותנטיים ועל נושאים מעניינים
ורלוונטיים ,המתייחסים גם לעולם תוכן שהלומדים יכולים ורוצים לקרוא עליו ולעסוק בו.
הספר נמנע במודע משאלות בעלות אופי ליניארי ומהכוונת הלומדים למשימות
הדורשות שכפול מידע .האמונה והניסיון מוכיחים שחומרים הנובעים מן הההקשר הם
הקליטים ביותר ,ולכן אוצר המילים ,המבנים התחביריים ,הפועל ,השמות – כולם נובעים
מן הטקסט .בבנייה של נדבך על נדבך הם מובילים אל היצירה ,ההבעה והכתיבה הפתוחה.

מבנה הספר
בספר עשר יחידות :אושר ועושר ,אומרים אהבה יש בעולם ,העיקר הבריאות ,אני ואתה,
עונות השנה ,עיר מקום ,אריכות ימים ,אומנות ותרבות ,גברים נשים ילדים ,לימודים
ולומדים ,והוא נבנה מן הקל אל הכבד .סדר הקניית המבנים התחביריים והפועל מתבסס על
הידוע מהמחקר ומהניסיון על המהלך הטבעי של רכישתם אצל הלומד המבוגר האורייני,
ונעזר ביכולות המטא-קוגניטיוויות של לומד זה .הקניית הפועל ,המבנים התחביריים ושם
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העצם (כולל נטיית מילות יחס ומבנה הסמיכות) באה אחרי שהלומדים נחשפו אליהם
בטקסט הכתוב ,ומובטח כי יש להם מאגר עשיר דיו לרכישה.
הגישה הבסיסית שהנחתה את מחברי ספר זה היא פיתוח הוראה מובנית בליווי
תרגול ,כשבסופו של התהליך הלומדים אמורים להגיע מן הפרדיגמה ומתרגילי הפועל,
התחביר ונטיות השם אל הכתיבה היוצרת .עם זאת ,על מנת להבטיח את הטמעת הפועל,
אוצר המילים והמבנים התחביריים בזיכרון לטווח ארוך ,יש בספר חזרות מרובות ביחידות
השונות ,הבאות לחזק מבנים ואוצר מילים שהוקנו ביחידות קודמות.

הבנת הנקרא וטקסטים להעשרה
לתהלוך ולפענוח מושכל של הטקסט ,והם מתמקדים
התרגילים להבנת הנקרא מכוונים ִ
בהבנת השלם .בספר יש מגוון תרגילים :תרגילים המתמקדים בבדיקת פריטים ,תרגילי
התאמה ,נכון/לא נכון ,השלמת משפטים ,שאלות הדורשות שכתוב ,שאלות פתוחות וכתיבה
יוצרת .יש טיפול בזיהוי מבנים ,כגון זיהוי דגם מחקר ועיסוק בעיבוד מידע וארגונו ,כתיבת
פתקים מכתבים ואפילו שירים .כל אלה מכוונים להניע את הלומדים ליצירת טקסטים
משלהם.
בצד הטקסטים שנועדו להקניה אינטנסיבית יש בספר גם טקסטים שנבחרו לקריאה
ולהנאה – בעיקר לשם הבנה פסיבית .כל יחידה מסתיימת במובאות מן המקורות,
המטעימות מעושרה ומרוחה של השפה.
בעמודים הבאים ימצא הקורא דוגמאות לטקסטים ולתרגילים ,המבהירים את ייחודו
של הספר.

47

הד האולפן החדש | גיליון  | 86סתיו תשס"ה – 0224

48

הד האולפן החדש | גיליון  | 86סתיו תשס"ה – 0224

44

הד האולפן החדש | גיליון  | 86סתיו תשס"ה – 0224

46

