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 מה לעשות עוד לכרמנו?

הרואה אור מסך במתכונת אלקטרונית בלבד, ואפשר  הד האולפן החדשזהו הגיליון השני של 

עת אינטרנטי הצליח -כבר לקבוע שה'הימור' על נטישת המתכונת המודפסת ומעבר לכתב

העת שלנו צף לו אמנם עתה בתוך האוקיינוס הענק של חומרים -בעיקרו של דבר. כתב

באינטרנט, אך הוא נגיש לכול, ונראה שבעזרת אמצעי פרסום צנועים אפשר להגיע  המצויים

לקהלים מגוונים האמורים לגלות עניין בו. גם תוכנו העשיר של גיליון זה ורמת הכותבים בו 

ז וימשיך לרכז בין דפיו את מיטב המאמרים היוצאים  מעידים שאנחנו 'על המפה' ושהוא מרכֵּ

עברית כשפה שנייה, הקליטה הלשונית התרבותית של העלייה, וחקר בעברית בחקר הוראת ה

 הלשון העברית בכלל.

הנושא המרכזי בגיליון זה עולה על המדוכה בשנים האחרונות בכנסים שונים והמחקר, 

בייחוד בעל המגמה היישומית, מרבה לעסוק בו, אך אצלנו זכה עד עתה לחשיפה מעטה 

לת אוריינטציה חברתית חזקה, מציעה לנו ללכת צעד נוסף , חוקרת בעד"ר צביה ולדןיחסית. 

קדימה במאמצים לחולל שילוב אמיתי, חברתי ותרבותי, של העולים מאתיופיה בחברה 

הישראלית על ידי חיזוק תחילה של ביטחונם וגאוותם התרבותית באמצעות רכישת קריאה 

האם תהליך לימודי  וכתיבה באמהרית. האם הקצאת משאבים ומאמצים לצורך זה רצויה?

כזה יביא פירות שלא הביאו ניסיונות האגף שלנו להשתמש במגשרים בני העדה כמורים 

פי -וחונכים שווים במעמדם ובתפקידם למורים הישראלים הוותיקים באולפן? הכותבת, על

 ניסיון צנוע שערכה, סבורה שהתשובה היא חיובית, והדברים ודאי ראויים לדיון ולליבון.

ל אידאלים שוויוניים וחתירה לשילוב הדדי של העולים והוותיקים בארץ כתוב ברוח ש

המוכרת אולי לקוראינו ממאמרה היפה , ד"ר ריטה סברמאמרה הסוחף והמנומק של 

תרבותית. ד"ר סבר סבורה שישראל -שהוקדשה לישראל כחברה רב גדיש שהתפרסם בחוברת

-לים, משום שהיא רואה במציאות הרבאינה קולטת כראוי את התלמידים ואת המורים העו

תרבותית שיוצרות העליות השונות תופעה חולפת, שתתמוסס עם הזמן אל תוך תרבות הרוב 

הישראלי הוותיק. כדי להוכיח את טענתה, היא מתמקדת בדרך שבה מטפלת מערכת החינוך 

לה ונשיאת בשני 'מגזרים' חשובים: המורים העולים וההורים העולים. ייתכן שהדחף לצדק נע

להשגה של קבלה הדדית ולמידה הדדית של אוכלוסיית הוותיקים -קל-העיניים לאידאל לא

ואוכלוסיות העולים מקצין מעט את טיעוניה של סבר, אולם חשוב להתייחס לאצבע 

המאשימה שהיא מפנה כלפי מערכת החינוך )גם חינוך מבוגרים( וכלפי החברה הישראלית 

שמביאים איתם  –המקצועיים, התרבותיים והלשוניים  –חשובים בכלל על בזבוז המשאבים ה

 העולים, בשל נטייה לזלזל בהון האנושי שלהם.

, ענת סטבנס וד"ר דורון נרקיס באותו הקשר כדאי לתת את הדעת גם על מאמרם של 

העוסק בעניין קרוב: יחס מורים יהודים וערבים לנושא השפות הנלמדות במערכת החינוך: 

עברית וערבית? אנגלית לפני ערבית על שום  –ומיננטית? שתיים שוות שפה אחת ד

חשיבותה כשפת תקשורת עולמית? מעמד גבוה יותר לשפות שמביאים עימם העולים? 

 המאמר מחדד את הבנת הקשיים והעמדות השונות ותובע טיפול.
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שיש לו השלכות ברורות גם להוראת העברית כשפה  –במדור מחקרי הלשון 

שהשוותה בין כותרות , אסנת ארגמןאפשר למצוא את מאמרה רב העניין של  –נוספת שנייה/

עיתונות בארץ בשנות השלושים לכותרות עיתונות כיום, ודרך העיסוק בסתמי )הדקדוקי( 

העזה לחקור את עולמם  רינת גולןבכותרות משקפת את דמותן של שתי חברות שונות.  

ים הזרים, היוצרים להם לצורך הישרדות ותקשורת העובד –הלשוני של הנידחים שבתוכנו 

 בסיסית 'לשון ביניים' מעניינת בהיבטיה הבלשניים והחברתיים.

פנו לחקור את הישגיהם הלשוניים של העולים  שבתאי וד"ר דורית רביד-איריס אלפי

הוותיקים יותר, החיים בארץ למעלה משמונה שנים, ולבדוק את הקשר בין יכולותיהם של 

אלה בעברית למשתני רקע שונים שלהם. בסך הכול מדובר בעולים שנקלטו ברובם יפה  עולים

ומצאו, כך נראה, את האיזון הנשאף בין נאמנות ומחויבות לשפת המקור שלהם לבין רצון 

להשתלב בעולמה של העברית ולהסתייע במשאביה לצורכיהם המקצועיים והתרבותיים. 

על עולי ברית  פרופ' אליעזר לשםם מחקרו של תמונה קצת פחות מרנינה עולה מסיכו

 המועצות לשעבר בשנים האחרונות.
 

על הוראת עברית תוך שימוש  נורית סיוון ותמר ויילכדאי מאוד לקרוא את מאמרן של 

בסרטים ישראליים מעובדים במולטימדיה. כדאי כמובן גם להשתמש בכיתה בסרטים שהן 

המתאימים יהיו זמינים. מידע בסיסי על לקויי בתנאי שהאמצעים הטכנולוגיים  –עיבדו 

ועל , רן שמשוני ואייל ברנרלמידה ודרכי למידה אפשריות בשבילם ניתן למצוא במאמרם של 

, העוסקת בהכנת דליה סגלונעמי מנצורבמאמריהן של  –דקדוק בהוראת עברית כשפה שנייה 

 ספר דקדוק מקיף לאולפן.
 

מעטים -ולא –עברית בתפוצות, על כנסים בנושאי לשון וכרגיל עימנו דיווחים וסקירות על 

 ועל ספרים. –כאלה בארצנו 
 

 העורך
 

 


