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הוראת עברית למגזר דובר הערבית - המעבר 
לאוריינטציה תעסוקתית ולתפיסה סובלנית

שרה גולן

דוברה למגזר המיועדות העברית מקצועות להוראת השכלה מבוגרים/גף לחינוך האגף של תוכניות

מלכתחילה, עברית דובר הוא שהלומד הנחה על התוכניות התבססו בעבר רוויזיה. עברו הערבית

והןנגזרובעיקרמתוכניותה'בגרות'.כיוםהתוכניותלמגזרדוברהערביתהןרב-שלביותומאפשרות

דבורה בשפה שליטה הקניית היא המטרה לימוד. שנות 12  רמת ועד וכתיבה מקריאה החל עברית הוראת

התחשבות תוך נערכו עכשווית.התוכניות עברית ספרות של הכרה וכן הנקרא הבנת ובאסטרטגיות וכתובה

הכשרה לקראת קידום אישית, העצמה של המגמות הלומדים. של החברתי–קהילתי וברקע החיים באורח

מקצועיתושילובבתעסוקהובחייםהאזרחייםהיוקומנחהבבחירתהתכניםשלהתוכניות.

הקדמה -מאפייני אוכלוסיית היעד וייחודה של המסגרת

שנייה כשפה העברית מקצועות הוראת על מבוגרים לחינוך האגף ָאמון שנים עשרות כבר
שמונה גיל מעל מבוגרים ובכללה הערבית, דוברת האוכלוסייה הערבית. דוברת לאוכלוסייה
עשרה,חסריהשכלהאובעליהשכלהיסודיתאותיכוניתחלקית,נמניתעםקהלהיעדשלהאגף
ונתונהלטיפולו.המטרהבפעולותהאגףבמגזרזההיאהשלמתהשכלהעלפירמתושלהלומד:

מרמת'טרוםהשכלתיסוד'עדהשכלהשלשתיםעשרהשנותלימוד.
דתית אתנית, מבחינה ביותר מגוונת האגף, פונה שאליה הערבית, דוברת האוכלוסייה
ונשים, גברים ובמרכז, בצפון ועיירות ערים כפרים, בני בדרום, בבדואים מדובר ומגדרית:
שהאגף האוכלוסייה היקף השנים במשך משתנה מספרית מבחינה ודרוזים. נוצרים מוסלמים,
נוספושעותמכינהלחלק מטפלבה.הקצאתהשעותלכלמסלולהיאקבועה,אךבעתהאחרונה
לרוב חדשים, פרויקטים של כינונם ועקב האוכלוסייה של בצרכים השינוי עקב הלומדים, מן

ממשלתיים,המיועדיםלסייעלאוכלוסייהזולהשליםאתהשכלתה.
הטיפולבאוכלוסייהדוברתהערביתמעוררקשייםרביפנים;חלקםמאפייניםאתאוכלוסיית

היעדשלהאגףבאופןכלליוחלקםייחודייםלמגזרזה.

– מבוגרים לחינוך האגף השכלה, בגף וספרות הבעה לשון, בתחומי ובהדרכה תוכניות בכתיבת עוסקת גולן שרה
משרדהחינוך.בעברהייתהמורהלספרות,הבעהולשוןבביתספרתיכוןובחינוךמבוגריםוריכזהפרויקטלתלמידי
וכן העברית באוניברסיטה אנגלית ובספרות עברית בספרות החוגים בוגרת היא אנגלית. דוברות מארצות תיכון

למדהלתוארשניתקשורתבמגמתלשוןבאוניברסיטההעבריתועריכהבאוניברסיטההפתוחה.
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הלומדהמבוגרנתקלבבעיותשאינןמנתחלקושלתלמידצעירבביתספר.העובדיםמתמרנים
נפלטומביתהספרבגילצעירבשל ונוכחותבלימודים.הם ביןהעבודהוהמשפחהלביןמבחנים
בעיותסוציו-אקונומיותאובשלליקויילמידהשלאאובחנואולאטופלו.במקריםרביםנותקו
מתהליךהלמידהבגילהילדותאוהנעוריםוהםבעליחסכיםבמיומנויותהלמידה,בהבנתהנקרא
נמוכה למוטיבציה הוא אף גורם בעבר החינוך במערכת כישלון של האישי הרקע עולם. ובידע

להתגייסללימודיםבגילמאוחריחסית.
ללומדיםובעיקרללומדותמןהמגזרדוברהערביתקשייםנוספיםייחודייםלקבוצה;מדובר
בשל ללימודים, ליציאה במיוחדהתארגנות לנשיםקשה חברתיות. ובבעיות לוגיסטיות בבעיות
המטלותשלגידולילדיםוטיפולבמשקבית;יציאהללימודיםפירושהמבחינתןצורךלהסתייע
כיוון סטיגמות, בשבירת כרוכה ללימודים נשים של יציאה כאחת. והרחבה הקרובה במשפחה
ליווי ללא לימודים לצורך הבית מן התרחקות עצם הסובבת. החברה בכך תומכת תמיד שלא

מתנגשתעםהנורמותשלחלקמןהחברהדוברתהערבית.
והן וגברים נשים של השכלה להשלמת הערבית החברה בגישת הן שינויים חלו לאחרונה
שונות תמורות גם חלו אלה שינויים בעקבות זאת. למטרה משאבים להקצות המדינה בנכונות

בתוכניותהאגףלחינוךמבוגרים.

מטרות הוראת המקצועות העבריים לאוכלוסייה דוברת הערבית

מיומנויות רכישת הוא העיקרי היעד ואידאולוגיות. פרגמטיות חינוכיות, מטרות כאן חוברות
ובסוגות ברמה טקסט ִתהלוך על בדגש ודיבור, כתיבה קריאה, העברית: בלשון תקשורתיות

מתאימות.
– השלטת בשפה בידע לרוב כרוכים בעקבותיהם והתעסוקה מקצועיים בקורסים הלימוד
הערבית. דובר במגזר ונשים גברים לתעסוקה להכשיר הצורך גובר האחרונות בשנים עברית.
עליהםלהשתלםבקורסיםמקצועייםשבהםסףהקבלהמחייבהשכלה כדילהשתלבבתעסוקה
לקידום השאיפה בעברית. שליטה גם ולרוב לימוד, שנות עשרה שתים או עשר של בסיסית
הממשלה את הנחתה במשק היעיל ושילובה הערבית דוברת האוכלוסייה בקרב התעסוקה
המאחדת המטרה שונים. ממשלה ממשרדי בא המימון זו. מטרה לקידום משאבים בהקצבת
את ולשפר זו אוכלוסייה לקדם הרצון היא מבוגרים לחינוך האגף פעילות עם אלה פרויקטים

סיכוייהצלחתה.
הוראתהעבריתאמורהלקדםאתהשילובהנאותשלהאוכלוסייהבקרבהרובדוברהעברית.
לארקמוסדותהמדינהוהרשויותאלאגםתקשורתההמוניםמתנהליםבעיקרםבעברית.קיים
צורךיומיומילהידברבעבריתעםקופתהחוליםוביתהחולים,עםרשויותהמשפטוהשיטור,עם
וגורמיםרביםאחרים.השפהנחוצהבהתנהלותהיומיומיתובמגעעם מוסדותהכשרהוהשכלה

הציבורדוברהעבריתברחובובעבודה.
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ואת בעמדות הפערים את מה במידת למתן אף ואולי הניכור תחושת את להפחית רצון יש
לכנסת ובוחר אזרח הוא המבוגר שהלומד גם מה והאידאולוגיים, הפוליטיים הקונפליקטים

ולרשויותהמקומיותבמדינתישראל,ובתורשכזההשפההעבריתרלוונטיתלגביו.
בכלל טקסטים להבין ללומד לסייע אמור בעברית הנקרא הבנת של המיומנויות פיתוח
בערבית. ואף בעברית מלל רבי מקצועות ללמוד גם עליו שיקל מה בפרט, לימודיים וטקסטים

הדברנכוןבמיוחדלגביאוכלוסייהחסרתהשכלה.
דרך בישראל התרבותית היצירה מן הערבית דוברת האוכלוסייה את להטעים רצון יש
מודעות לעורר רצון יש מייצגת. זו שספרות לתרבות אנטגוניזם ליצור בלי למשל, הספרות,
יתכןשיש ביניהן. ולהשפעההדדית לביןהשפההערבית ביןהשפההעברית לקיומםשלקשרים

בכךפוטנציאללקירובלבבות.

לבתי התוכנית למטרות זיקה מבוגרים לחינוך באגף למבוגרים העברית הוראת של ליעדים
מגיל ביןהשאר, הנובעים, הבדלים קיימים הדברים אךמטבע זהות, מןהמטרות חלק הספר;1

הלומדיםומהיקפםשלהקורסים.
הוראתהמקצועותהעברייםבאגףלאוכלוסייהדוברתהערביתמתרכזתבשלבהראשוןבלשון

הדבורהוהלשוןהכתובה,ובשלביםהבאים–בעיקרבלשוןהכתובה.
מבוגרים לחינוך באגף ערבית לדוברי העברית מקצועות להוראת בתוכניות בתמורות
בשינויים יש האגף. לעצמו שהציב ובמטרות הלומדת האוכלוסייה בהרכב השינויים מתבטאים
אלהגםביטוילידעשהופקממעקבאחריתוצאותמבחניהסיוםולניסיוןשהצטברב'שטח'אצל

מפקחיםומדריכים,תחילהבעיקרבמחוזהצפוןואחרכךבכלהארץ.
גףהשכלהבאגףלחינוךמבוגריםמשתדל,מחדגיסא,להתאיםאתעצמולצרכיםולדרישות
הבאותמןה'שטח',ומאידךגיסאהואשואףלממשאתמטרותההוראהשקבע.למרותהשינויים
האדמיניסטרטיווייםשחלועםהשנים,בכללםהעברתחלקמןהתפקידיםהביצועייםשהיובידי
האגףלזכיינים)למשלהפעלתמרכזילמידהוהפקתשאלוניםבאופןמעשי(,האחריותהפדגוגית
לפיקוח ושאלונים, תוכניות לכתיבת הנוגע בכל הדרך את המתווה הוא האגף; בידי מרוכזת

והדרכהשלמורים,לארגוןהשתלמויותמקצועיותועוד.
תוכניותהאגףלהוראתמקצועותהעבריתלדובריערביתבעברהתבססועלההנחהכיהלומד
מן נגזרו הן דקדוק(. וביטויים, מילים אוצר וכתיבה, )קריאה בעברית ראשוני ידע בעל הוא
עברית. לדוברי המיועד האגף של הסילבוס מן או החינוך משרד של הבגרות לבחינת התוכניות
גלותיים ותכנים קלאסיקה יותר ייצגה העברית הספרות מן היצירות של המצומצמת הרשימה

)ביאליק,אבןגבירול,בורלא,פיירברג,שלוםעליכם,שופמן(מאשרספרותבתימינו.

מפורטותבעברית כשפה שנייה – תוכנית לימודים לתלמידים ששפת אמם ערבית ג'-י"ב. 1
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וגם לימודהשפההעברית גםמבחינת נענובמידהמספקת לא כיצרכיהלומדים נראההיה
מבחינתההיכרותעםתחוםהדעת'ספרות'.התעוררצורךלתקןאתהתוכניותולשנותן.

עברית לדוברי ערבית - תוכניות האגף החל מ-22013

תוכניות שולבו והמודולרי החדש במבנה באגף: העברית בתוכניות שינויים חלו מ-2012 החל
חדשותותוכניותקיימותבמסגרתחדשה.התוכניותנערכובשלביםעלפירמתהלומדיםהנקבעת
בשלבים לשלוט הלומד על הגמר, בחינת של לשלב להגיע כדי מיון. במבחן הקורס תחילת לפני

הקודמים.

שלב רביעישלב שלישישלב שנישלב ראשוןהשלב

השכלתמכינהלעבריתהרמה
יסוד

10, השכלהתיכונית
11ו-12שנותלימוד

)חובה(

השכלהתיכונית
12שנותלימוד

)רשות(

קריאה,כתיבהתכנים3
ודיבור,אוצרמילים
וביטוייםלפיתחומי
תפקודופעולותדיבור
מוגדרים,בסיסַלשם,
לפועלולמילותהיחס

הבנת
הנקרא,

ביסוסהידע
בעברית

הבנתהנקרא,ביסוס
הידעבעברית,פיתוח
יכולתהביטויבכתב

הבעהעיונית,
ספרותעברית

שלב ראשון

הקנייתהבסיסלשפה:במהלךבנייתהתוכניתוארגונההחדשנוסףשלבהמיועדללומדיםחסרי
ידעבעבריתאובעליידעמצומצםבלבד.הכוונההיאלהקנותלהםשפתיומיוםדבורה,קריאה

וכתיבה,אוצרמיליםודקדוקבסיסייםולהביאםלרמתהשלבהשני.
חדשים לעולים לאולפן המוקצבות השעות מספר בעיות. כמה עורר הזה השלב של יישומו
גדולבהרבהממספרהשעותשניתןלהקציבבמסגרתהאגףלחינוךמבוגריםלמכינה,וזאתבשל
אין תקשוב, של בכיוון ומשתדרגים הולכים האולפנים בעוד כי לציין גם יש כספיים. אילוצים
עדייןאפשרותלבססאתההוראהלמגזרדוברהערביתעלתרגולולימודבאמצעותמחשב.בנוסף

לכך,מרביתהמוריםלעבריתברמתהמכינהאינםמוריםמקצועייםכמוריהאולפן.

של בהיקף ערבית לדוברי בעברית לימודים תוכנית יסוד, ברמת ערבית דוברי עבור בעברית לימודים תוכנית 2
– וספרות חיבור – ערבית לדוברי עברית כיתות וי"ב, י"א כיתות, יוד למסלולים חובה אחת, לימוד יחידת

יחידתרשות.התוכניותמפורטותבאתרשלהאגףלחינוךמבוגרים.
התכניםהמפורטיםבטבלה,במיוחדלגביהמכינה,הםחלקיים. 3
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במקצועות לימוד ספרי הדברים, מטבע לימוד. ספר התאמת הוא זה בתחום מרכזי קושי
בעלי גם לעתים אך דידקטיות, מטרות בעלי הם שפה להקניית לימוד ספרי ואף מלל רבי
הללו הספרים כי העלתה לאולפן4 המיועדים ספרים של בדיקה ואידאולוגיות. ערכיות מטרות
חברתי רקע ומתן )חברות( סוציאליזציה עברית: להקניית בנוסף נוספות מטרות לממש נועדו
ישובים ושל והמדינה העם בתולדות אישים של הכרה עולים, ליהודים הציונות של והיסטורי
הקשוריםלהיסטוריההיהודיתהרחוקהוהקרובהויצירתקשרלתרבותבאמצעותשירים,למשל,

המשקפיםאתהתכניםשנזכרו.
אגב מהטקסטים, חלק עלילתי; חוט סביב תכופות סובבים בכלל שפה להוראת הספרים
קהילה או משפחה בנות דמויות של החיים מהלך את מתארים ודקדוק, מילים אוצר הוראת
את ליידע אפוא מבקשים האולפן ספרי המדוברת. היא הנלמדת השפה בו במקום ומתרחשים
הלומד,אגבלימודהשפה,לגביהמורשתהיהודיתוהציונית.ספריאולפןבהוצאתהאוניברסיטאות
ושונהמאודמאורחהחיים יחסי באופן חייםשלסטודנטים,שהואמתירני לרובאורח מציגים
שלבדואיותמןהדרום,למשל,והםגםמיועדיםלסטודנטיםמשכיליםואורייניים.תכניםאלה

ודרךהצגתםלאהתאימולאוכלוסייהדוברתהערבית.
מסיבות מתאימים, אינם הספר בבתי ולנוער לילדים המיועדים עברית להוראת ספרים
פסיכולוגיותוחברתיות.והריעלמקראהלהוראתעבריתלהתאיםבתכניהלמבוגריםולבעיותיהם.
לקשייםאלהניתןביטוימפימוריםומדריכיםשהביעוהסתייגותמשימושבספריםהקיימים.
התעוררהצורךלכתובמקראהשתתאיםללומדיםדובריהערביתבאורחהחייםובתכניםשהיא
וביטויים לאורמספרהשעותהמצומצםבמכינה,תקנהאוצרמילים – מציגה,תהיהתמציתית

בתחומיתפקודשימושייםלמבוגריםודקדוקבסיסישיאפשרתהלוךשלטקסט.
הפתרוןלאנמצאבמסגרתהאגף,מחוסרמימון,אלאבזכותשיתוףפעולהעםכותבתפרטית
מןהמגזרדוברהערבית,שכברכתבהבעברספרילימודלעבריתלילדיםולנוער.5היאהתגייסה
לכתובספרלימודלמכינההאמורלעמודבדרישותשנזכרוונעזרהבתוכניתהלימודיםלאולפנים

שלהאגףלחינוךמבוגרים.6
במבנה התחשבות תוך בישראל, הערבית החברה חיי את ישקפו זאת במקראה הטקסטים
החברתיהמורכבממוסלמים,נוצרים,דרוזיםוצ'רקסיםובאורחחייהם.יושמטותכניםהעלולים
לפגועבאוכלוסייהאוליצורקונפליקטים,וזאתמבלילוותרעלתרבותישראליתבעברית.תחומי

כוללספריםשלהאגףלחינוךמבוגריםכגוןעברית מבית טובועברית של זהבוכןספריםשיצאובשוקהפרטי, 4
...' בהקדמה: נאמר 2002.שם ושות',תשס"ב רכגולד דוד מבראשית, עברית  ורותישמעוני, גנני נילי למשל:
ניסינוככלהאפשרלקרבאתהלומדיםלארץולתרבותה...אישים,אירועיםהיסטורייםוהוויישראלי...וחגים'.

2003; נוהאעקליןחמאד,שלום עברית,הוצאהעצמית, 5
.2004 נוהאעקליןחמאד,איזה כיף! אני קורא מבין וכותב,כלבוספריםבע"מ,

ירושלים, לשון, הנחלת גף מבוגרים, לחינוך האגף ראשוניים, )אולפנים הלשון להנחלת הלימודים תוכנית 6
.2000 תשס"א,
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תחום של בתוספת היומיום,7 בחיי ללומדים החיוניים אלה הם הספר בהם שיעסוק התפקוד
תפקודחיונילמבוגרים–אזרחות.

השלבים השני והשלישי

הראשון. בשלב המוקנית בסיסית, בעברית שליטה הוא והשלישי השני לשלבים הכניסה סף
בשלביםאלהעוסקיםבפיתוחמיומנויותהבנתהנקרא,לצדשכלולהשליטהבעברית.

באגף נכתבו אותן,8 המלוות המקראות שתי ובעיקר אלה, לשלבים המפורטות התוכניות
בעלות זרה,חסרותהשכלה, אושפה שנייה להןשפה היא באוכלוסייהשהעברית עבורקבוצות
חסכיםבידעעולםובאוריינותכתובהגםבשפתהאם.כתיבתהתוכניותוהמקראותהתבססהעל
ה'שטח';המשובהתקבלעודבזמןהכתיבהואףבזמןהשימושעצמו.בנוסףלכך,במקראהנבחרו
טקסטיםשתוכנםמתאיםלמבוגריםואינומהווהמכשלהמבחינתאורחהחייםאוהשקפהדתית

ולאומיתלכללהאוכלוסייה.
המטרהבתוכניותאלההיאללמודלהפיקמשמעותמטקסט:מרמתשליפתהפרטיםועדהבנת
הכוונה,הפענוח–למשל,בעזרתזיהויהאמצעיםהרטוריים,הבנתהמטפוריקה,הקונוטציהשל
המילהושללהשתמעויותיה.לשםכךאומצודרכיםשונות)בנוסףלמציאתשורשוחיפושבמילון(
לפענוחמשמעותשלמיליםלאמוכרותמתוךהטקסטללאתיווךשלמורהלמשל.הלומדמונחה
מילות איתור ועוד. המילה של הקונוטציה את להבין עצמו, הטקסט בתוך ההסבר את לאתר
של ניבוי ללומד מאפשר הוא שיטתי; באופן נעשה בטקסט מילים של שכיחות בסיס על מפתח

תוכןהטקסטוגםאבחוןשלהמיליםההכרחיותלהבנתהרעיונותהמרכזיים.
נקודתהמוצאהיאמבנההטקסט,הןברמתהמשפטוהפסקהוהןברמתהטקסטהגלובלי–
דהיינוקישוריותולכידות.לפיסדרזהמתקייםבמקראהמפגששלהלומדעםהטקסטבכללותו,
עוסקים ובהמשך ולמשפטים, לפסקות חלוקה הגראפי, והעיצוב הכתיבה מוסכמות כולל

במשמעותהמופקתבאמצעותמיומנויותהבנתהנקרא.
המטרההיאלהפוךאתהלומדלקוראעצמאישלטקסטברמהמתאימה,ולאפשרלולהשתלב

בלימודשלמקצועותרבימללשונים.
היכולת בין הפער בשל זאת וממוקד, הדרגתי באופן נדרשת אלה בשלבים עצמאית כתיבה
הן במקראות השאלות מן גדול חלק לדוגמה, כך, להפיקו. היכולת לבין כתוב טקסט להבין
סגורות,תוךשימתדגשעלהבנתהוראותומילויןועלחשיבה;השאלותהפתוחותהולכותורבות
בתוך סיבתי קשר הבנת כגון מסוימת, מיומנות על מבוססות ורובן בלימוד, ההתקדמות עם

היכרות,משפחה,בנק,דואר,התמצאותבסביבה,בריאותוביקוראצלרופאועוד,ובאזרחות-הזכותלהצביע 7
ולהשפיע,אוצרמיליםבסיסיהקשורלתקשורתולפוליטיקהכגון:ראשממשלה,בחירות,מפלגה,נשיא,כנסת.

בשביל הדעת א',ג'וינטישראל,משרדהחינוךהתרבותוהספורטהאגףלחינוךמבוגרים,ירושלים2004; בשביל  8
.2007 הדעת ב',ג'וינטישראל,משרדהחינוךהתרבותוהספורטהאגףלחינוךמבוגרים,ירושלים
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הטקסט.הכתיבההעצמאיתבאהלידיביטויבעיקרבמענהמונחהעלשאלות,תוךהבנתמהות
מילותהשאלהופעולותהדיבור.9

שלב רביעי – בחירה ורשות

בעברית שליטתם את לחזק והמעוניינים טובה שרמתם ללומדים ורק אך מיועד הרביעי השלב
ובספרותה.זהעשוילהתאפשרכשמצויבשטחמורהבעלמוטיבציהורצוןלקדםאתהנושא.

בתוכניתשלשלבזהשניפרקים:
שימוש תוך רשמי, מכתב או קצר עיוני חיבור בכתיבת מדובר בכתב. הבעה – ראשון פרק

במבנהובמשלבמתאימיםלסוגה.
בקושי הלשון, ברמת הן התחשבות מתוך נעשתה היצירות של הבחירה ספרות. – שני פרק
מניסיוננו האוכלוסייה. של החיים ובאורח הערכיים בדפוסים והן היצירה ובאורך הסגנוני
בין יהודיםהשייכיםלמגזרהדתיחשיםלעתיםבהתנגשות לומדיםמבוגרים כךשגם על עמדנו

השקפותיהםלביןיצירותספרותמסוימות.
בדיוניםבאגףבעברהעדיפולעתיםדווקאמפקחיםומוריםמןהמגזרדוברהערביתיצירות
המתארות,למשל,אתהיהודיבגולה.ייתכןשחשוכיחשובלייצגאתהקאנוןהספרותיואתהרקע
ענייןשלהרגל.הבחירהביצירותהמוכרותמתוכנית זה ואוליהיה ההיסטורישלהעםהיהודי,
והם המורים, מן חלק מאפיינת )והאוניברסיטאות( המכללות של הלימוד מחומר או הבגרות
נוטיםללמדחומריםשהםעצמםלמדואולימדו.שיקוליםאלהוהתחשבותברצונםשלהמורים

הותירובתוכניתגםיצירותמתוכניותהעבר,אךהמבחרהרחבמאפשרהימנעותמהוראתם.
השיח בעולם משקל שוות נחשבות כולן לא כי בתוכנית המופיעות היצירות לגבי כאן יצוין
של ופסיכולוגיים חברתיים צרכים על העונות יצירות בחירת המרכזי: הקריטריון הספרותי;
מבעד מוצג ישראלית, הערבית בחברה גם ומצויות אנושיות כלל שהן הבעיות, שיקוף הלומד.
ועם הישראלית החברה של שונות פנים עם כאן נפגש הלומד הישראלית. החברה של לפריזמה
גיווןבדעות,שסעיםוקונפליקטיםהקיימיםגםבעולמו:חרדיםוחילוניים,גבריםונשים,זוגיות

ומשפחה.
ניתןלהדגיםייצוגשלבעיהחברתיתכזאתבסיפור'ימיםנוראים'מאתאתגרקרת.במסגרת
ביום שחוותה התעללות מסכת על ראשון בגוף המספרת מוכה, אישה מגוללת אחד עמוד של
הכיפוריםמידיבעלה.לסיפוראיכויותספרותיותהמצדיקותאתהיותוחומרלימודספרותי,אך
ערכורבגםבהתמודדותעםבעיהקיימתבמגזרדוברהערביתכבמגזרהיהודי.משובמןהשטח
)כגון הספרותיים האמצעים את להדגיש נטו הסיפור, את בלמדם המורים, מן חלק כי הראה

'דיבורמשולב'(,אבלהיססובהתמודדותעםהמסרהמובעבאמצעותם.

ידע על נבחן לא הלומד ובמקראות. בתוכניות לביטוי באים כפישהם העקרונותהאלה, על בנוי הסיום מבחן 9
של'אוצרמילים'מסויםועלתחוםתפקודידועמראש,אלאהואמתמודדעםטקסטחדשומתבקשליישםאת

המיומנויותשנרכשובתהליךהלימודי.
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בתוכניותהעבררובהיצירותהיומןהסוגות'סיפורקצר'ו'שירה'.קיטועשלרומןאודרמה
עם היכרות של השיקול התוכנית. להרכב באשר להתלבטות גרם והדבר כלל, בדרך רצוי אינו
סוגותשונותוהתפיסהשדרמהורומןמודרנייםמשקפיםעמדותעכשוויותבחברההישראליתאו
מציגיםהוויחיים)לעתיםבאופןהומוריסטי(הכריעואתהכףבעדשיבוצםבתוכנית.שיקולנוסף
הכתובה מיצירה יותר לקליטה קל ימינו, בת בלשון הכתובה אלה, בסוגות מיצירה פרק היה:
במשלבגבוה.עלכן,למשל,נכללופרקיםמספרושלישראלסגלוכי נחש ממית)שסעיםבחברה
ובמשפחההישראלית–דתייםוחילוניים(אומספרושלמאירשלוהדבר היה ככה)חיימשפחה
אשכבה לוין, חנוך של ממחזה פרק וכן החמישים( שנות של העובדת בהתיישבות גחמותיה על
)כדילאפשרהתייחסותלתאטרוןולמחזאותהישראליםבניימינו,תוךטיפולבמוטיבכללאנושי

שלזוגיותבסוףדרכהושלמקוםהזיכרונותלעתזקנה(.
במסגרתהסילבוסמוצעתהאפשרותללמדאתהיצירותעלפיחלוקהלנושאיםתמטייםולא
עלפייוצראוסוגות.ההנחההיאכיכךאפשרלקרבאתהיצירותללבושלהלומד,לשלבסוגות
גבר בין – 'זוגיות הם כאלה לנושאים דוגמות שונות. ביצירות לנושא הגישות בין להשוות ואף
לאישה','לימודיםועבודה','עולםהיצירה–ארספואטיקה'.מובןכיהמורהבכיתהיכוללבחור

בנושאמשלושיישאבמתוךהיצירותבתוכנית.10

סיכום 

התוכניותהשונותשליוואתהאגףלחינוךמבוגריםבמהלךהשניםמבטאותאתהשינוייםשחלו
בחברהדוברתהערביתבמדינתישראל,וגםאתהמטרותהחינוכיותשלהאגףלחינוךמבוגרים–
הקנייתהשפההעבריתהכתובהוהמדוברת,שילובשלהאוכלוסייהדוברתהערביתחסרתהשכלה
בינוניתהשכלהבתעסוקה,טיפוחהמודעותהאזרחית,פגישהעםתרבותעברית,התמודדות או

עםערכיםודילמותחברתיות–מעמדהאישה,יחסיילדיםהורים,מסורתודת.
הואהשלמת הגבוהבהם – ועל-פיהרמותהשונותבשלבים על-פיהצרכים נערכו התוכניות
השכלהתיכונית.חלקמןהלומדיםזקוקיםלהשלמתהשכלהיסודית,שכןהםחסרירקעבלשון
כתובה,כוללקריאהוכתיבה,גםבשפתהאם.נמצאכיישצורךבהרכבתוכניותרב-שלבילהוראת
אלה, לצרכים מענה לתת התגייס האגף וי"ב. י"א יוד, במסלול הלומדים מן לחלק גם העברית
כוללהגדלתמספרהשעותלהוראתהשפותערביתועברית,מתוךמחשבהכישליטהבאסטרטגיות

שלקריאה,כתיבהוהבנתהנקראהכרחיתכבסיסלכלקורסשיילמדבמקבילאובהמשך.

ייתכןכיבעתידכדאילשלבבתכניתפרקיםנבחריםמןהתנ"ךמשיקוליםשלידעכללי,מפנישישנםתלמידים 10
הביניים ימי שירת של שילובה גםאת קבע תרבותימשותף.השיקולהאחרון בסיס בשל וגם נוצרים, ומורים

בתוכנית.
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הגברת על מעיד הדבר מבוגרים.11 לחינוך האגף עם פעולה משתפים שונים ממשלה משרדי
השכלה עלמא, דכולי אליבא לעזרתו. להירתם נכונות ועל הערבית דובר המגזר בצורכי העניין
יכולים יותר וגבריםמשכילים נשים ובחברהומקדמתאתמעמדו. מעצימהאתהפרטבמשפחה
פרויקטים קיימים זאת, עקב כולה. הקהילה את לקדם כך ידי ועל בלימודים לילדיהם לסייע

לכללהאוכלוסייההמיועדיםגםלמגזרדוברהערבית.12
מבחינתהבחירהבתוכניהלימודשלמקצועותהעברית,חברוכאןהקשבהלצורכיהאוכלוסייה
והגדרתמטרותממוקדתיותר.במשךהשניםחלשינויהדרגתיבאופןבנייתהתוכניותובדגשים
)בגרות(,עבריתבמשלבגבוה שלהן.בתחילתהדרךנעשתהגזירהמתוכניותהחינוךלבתיהספר
בספרותעבריתוהקנייתהקאנוןהתרבותיוהספרותישלהרובהיהודי,ומכאןהוראהשלספרות
הצצה מאפשר רשות, הוא עברית בספרות העיסוק עתה ואילו כחובה. וציונית( )יהודית עברית
כמבוגר לצרכיו בעברית, הלומד לרמת מותאם יצירות מבחר על ומבוסס הישראלית לחברה
במטרה הנקרא, והבנת מדוברת עברית על הוא הדגש כיום שייך. הוא שאליו החברתי ולרקע

להביאלהשתלבותבתעסוקהובחברהולסייעבקידוםהאישי.

-תוכניתטרכטנברג,תכניתחומשלקידוםהאוכלוסייההבדואיתבכלהרמותעד למשלמשרדראשהממשלה 11
12שנותלימוד. לרמת

החינוך במשרד מבוגרים לחינוך האגף לו שותפים מצליחים(. וילדים לומדים )הורים הלו"ם עד פרויקט כמו 12
12שנות והרשותהארציתלמדידהולהערכה)ראמ"ה(,ומטרתולבדוקאתהקשרביןקידוםהשכלתהוריםעד

לימודוהישגיביניהםהתלמידיםבמבחניהמיצ"בובבגרויות.


