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לשון בספרי לימוד בלשון-לשון ומטא
 

 

 צילה שלום וענת הורה



:ניתוחבלשני20-מאמרזהמבוססעלהמחקר"לשונםשלספריהלימודבלשוןלאורךהמאהה

היסטורית -בפרספקטיבה )שלום, מטא2002חברתית" באפיונים עוסק המאמר לימוד-(. בספרי לשוניים

ביניהם.בלשוןובמשמעותהיחסים

 מבוא  .1

מטא היכולת-מודעות זוהי הלשון. על והמפורשת האנליטית ההכרתית, החשיבה היא לשונית

מדובר אחרות במילים לדיון. עצמאי כאובייקט אליה ולהתייחס הלשון מרכיבי על מודע באופן לחשוב

 ולחשוב הלשון הרכיביםהשוניםשל את בקוגניציה לייצג המשתמשבלשון עלביכולתשל מודע באופן

היכולתלהתייחסללשוןכאלאובייקטלמחשבהולדיוןמחייבתמחדאת.המערכתהלשוניתודרךפעולתה

הסתתתשומתהלבמןהתוכןוהמשמעותאלהצורהוהפונקציהומאידךאתהבנתהיחסיםביניהם.

המ המודעות למילה, המודעות הפונולוגית, המודעות את כוללת מטאלשונית המודעותורפולוגית,מודעות

שיח כסגנון והן רישום כמערכת הן הכתובה ללשון המודעות ואת הפרגמאטית המודעות התחבירית,

(.1988הרימןונסדל,,טונמר;1987וןקליךושול,;2000)רביד,

מתייחסללשוןהמשמשתלתיאור,ניתוחודיוןעלהלשון.בלשוןספריהלימודבלשון'-מטאהמונח'

מהוויםדוגמאלמערכתהמונחיםהמשמשתלתיאורמונחיםכג גוף' כינויי ' או 'נשוא' 'שםעצם' 'פועל' ון:

  מהוויםסוגהלשונית)וניתוחשלהלשון. בלשון הלימוד ישבהםgenreספרי ייחודיתבעצםמהותם: )

ריהלימוד.לשוןספלשוניתלשפה-עונהאחת.ישבהםהתייחסותמטאבשימושבשפהועיסוקבשפהבעתו

כאמצעי הן התבוננותבלשון היאייחודיתבנקודתהמבטהכפולהשהיאנוקטת: המשמשתבלשון )הלשון

כמטר והן הלימוד( בכתיבתספרי וכלליה(. רכיביה )הוראתהלשון, נמצאמודלהמתארה בבסיסהמאמר

תהאחרונות.מטרתשלושתקופותבהוראתהעבריתלאורךהמאההעשרים.מאמרזהמתמקדבשתיהתקופו

לשוניבספרילימודבלשוןבתקופותאלו.המאמרבודקאת-המאמרהיאלעמודעלטיבושלהחומרהמטא

כמותהחומרהמטאלשוניואתאיכותועלפיתקופותובוחןאתהקשרשביןהלשוןהמשמשתלדיוןבלשון

.לביןהגישההערכיתוהחשיבהעלהוראתהלשוןהמאפיינותכלתקופה



 ספרי לימוד בלשון: לשון העוסקת בלשון .2

 המקורות אחד הם בלשון הלימוד ספרי העיקריים חשיבה לפיתוח אצללשונית-מטאומודעות

תלמידיםשכןהלשוןבספריםאלהמשמשתלתיאור,ניתוחודיוןעלהלשוןונמצאתבמוקדהדיוןהלימודי.

 תקשורת, לשם בשפה שימוש הוא הלשוני ההשימוש והכתובה.ולשם הדבורה הלשון של והפקה בנה

בכלרכיביהלשוןהדוברמשתמשידעסמוי,,מבוססעלבשימושהלשוניהידעשלהדוברהואאינטואיטיבי

זמנית בו ה. זאת -המטאעיסוקלעומת טבעי, אינו לשוני בו העוסקים בצורהשכן הלשון את מנתחים
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מתייחסיםליסודותהמרכיביםאתהלשון פונולוגיה,אנליטית, כמו סמנטיקהבנפרד, תחביר, מורפולוגיה,

היכולתלהגיעלמודעותלשוניתנתונהאצל(1992,תסמי-קרמילוףעלפיספרותהמחקר)ופרגמאטיקה.

ילד כל היא. ונעשיתההנחה הטבעית, הלשון להתפתחות במקביל מתפתחת הסמויה ברמתה שהמודעות

החשיפהלאוריינותכמולייםבביתהספר.אילועםהלימודיםהפורממפורשתוהכרתיתיותרעםהעלייהבג

גםההתפתחותהקוגניטיביתהמתמשכתמשפיעותעלהאופןשבוילדיםמביניםאתהמערכתהלשוניתועל

(.2000דוהרטי,; 1994אולסון,)לשוניתבמשךשנותביתהספר-התפתחותההניכרתשלהמודעותהמטא

הלימודבלש ,וןספרי השולטבלשונו,מסביריםללומדהמלמדיםאתהעבריתכשפתאם, את,

כליםלנתחלדוברהשפההמושגיםהלשונייםואתהתהליכיםהלשונייםעלפירכיביהשפה.הםנועדולתת

 בהם. ולדון עליהם לחשוב השונים, מרכיביה אךאת אותה, יודעים שדובריה עוסקיםבשפה אלו ספרים

על יודעים התשתיתאינם את הלומד בפני להציג היא הלימוד ספר מטרת מספקת: אינה ידיעתם וכן יה

השיטתיתשלתחומילשוןשונים)בעיקרההגה,הצורותוהתחביר(.התוכןהתמאטישלספריהלימודבלשון

לשוני.-הואהלשוןעצמה,וכךנוצרהמצבהייחודישלשימושלשוניועיסוקמטא



 י הלימוד בלשוןלשוני בספר-חומר מטא .2.1

לשונימבחינהכמותיתואיכותיתעלפיתקופותמתוךאמונה-המאמרהנוכחיבוחןאתהחומרהמטא

גישתםהערכיתוחשיבתםעל זואחתהדרכיםלחקוראתהקשרביןלשוןהכתיבהשלהמחבריםלבין כי

ללשוןההסבריםבשנילשוניבספריהלימודבלשוןנבדקונותחבטקסטיםש-הוראתהלשון.החומרהמטא

ב.היבטהלשון-לשוניו-כלומרשימושבמיליםכדוגמאותלניתוחמטא,היבטים:א.היבטהלשוןהמדגימה

לשונית-דהיינוהסבריםהמפתחיםמודעותלשוניתומעורריםחשיבהמטא,המסבירה

 לשון מדגימה .2.1.1

סוגיםשלמיליםבעלותפונקציהמ לשונית.לסוגהראשון-טאבניתוחלשוןההסבריםנמצאושני

מתפקדים שאינם פעלים למצוא ניתן שלהן. הטיפוסי התחבירי בתפקיד משמשות שאינן מילים שייכות

כנשוא,שמותגוףפרודיםשאינםמתפקדיםכנושאהמשפט,מילותתנאישאינןמתפקדותכפתיחהלמשפט

והן,הספונטאנישלהןימושהטיפוסי,תנאיאומילותקישורשלאבתפקידקישור.כלאלהמיליםשאינןבש

היאמשתמשת משרתותאתההסברוהדוגמאותהעוסקותבנושאלשוני.כאשרהלשון"מתארתאתעצמה"

וכךמופיעיםחלקידיברשלאבמקומםהטבעיבשימושהלשוני.לסוג,לשוני-במיליםכאובייקטלניתוחמטא

וטממקורותעברייםשוניםלהדגמתתופעותלשוניות.השנישייכותמילים,צרופיםומשפטיםהבאיםכציט

המובא המידע מהשתלשלות טבעי חלק ואינם לה נוספים או ההסבר מלשון מופרדים הללו הציטוטים

בטקסט.שניסוגיהמיליםשתוארויוגדרוכאןבאמצעותהמונחלשוןמדגימה

להלןדוגמאותללשוןמדגימהמתוךספרילשון:

 (9מילים כדוגמאות )שפירא , תרפ"ה. עמ': שימוש ב1דוגמא 

ל...מתארות איזו פעולה, מעשה, ולפיכך קוראים להן פעלים". ְוָגר... "המילים ץ...נֵֹהג...יֹאכַּ  ִיְרבַּ
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הסברמנומקלשם"פועל".מאחרשהטקסטעוסקבנושא–דוגמאזומייצגתעיסוקבנושאלשוני

של במשמעותם עוסק הוא לשוני, כבמושג אלההפעלים בפעלים משתמש אינו אך האלה; המושגים

פעלים-בתפקידםהאב בדוגמאזו נעשהשימושכזה. הפועל"קוראים"שבו להבדילמן כנשואים, טיפוסי

חלקבלתייאהלשוני:"פועל"הלשוןהמדגימה-כמו"גר"ו"יאכל"מופיעיםכדוגמאלהסברהמונחהמטא

.לקגדולמלשוןספריהלימודמהווהחיאמלשוןההסברוהושיטתינפרד

 (47,עמ'1951ציטוטים מקראיים )נאור,-:לשון מדגימה 2דוגמא 

ָבת  שַּ ט(, אולם ישמש לפעמים להבעת פקודה )ָזכֹור ֶאת יֹום הַּ ְך ְמעַּ ְרבֹֹות אַּ ׁש הַּ "המקור משמש אך מעט )ָאכֹל ְדבַּ

ְעִתי, ִׁשְמעּו  ְדׁשֹו(, לחיזוק הפועל )ָׁשמֹועַּ ָׁשמַּ ֲחֵוי ְלקַּ ְרֵחק ִכְמטַּ ְכנּו ָהלֹוְך ּוָבכֹה, הַּ ( או כמתאר הפעולה )ָהלַּ ָׁשמֹועַּ

 ֶקֶׁשת(.

להדגיםאת בשלמותםכדי והםהובאו המקרא, הציטוטיםבטקסטמייצגיםאתלשון זו בדוגמא

העברית כמובן שהיא הנחקר, הטקסט לשון את מאפיינים אינם אלה משפטים המקור. בצורת השימוש

העיסוקבהםנועדלשםהדגמהשלתופעותלשוניות,במקרהזהבלשוןמקורותעברייםמתקופותהחדשה;

קודמות.

 לשון מסבירה .2.1.2

הכוונההיא המסבירה. ההסבריםהואהלשון בלשון החומרהמטאלשוני נבחן דרכו ההיבטהשני

למושגים מפורשת תומכיםוהתייחסות משפטים ידי על וההגדרות ההסברים לשונייםבדרךלהרחבהשל

לשונית.נדגיםאתהלשון-שמזמינהאתהתלמידלחקורוללמודאתמדעהלשוןכמוגםלעוררחשיבהמטא

המסבירהבאמצעותשניקטעיהסברהעוסקיםבמורפולוגיהובמילון:

 (97,עמ'1994גזירה )אבינון,-: לשון מסבירה: מורפולוגיה3דוגמא 

מצירוף של בסיס ומוספית גזירה. בזמן שתקראו פרק זה, כדאי שתתמקדו "בפרק זה נעסוק בשמות עצם, הבנויים 

בשאלות אלו: מהו ההבדל בין שמות הבנויים מבסיס ומוספית גזירה, לבין שמות הבנויים משורש ומתבנית? 

 אילו משמעויות אפשר להביע על ידי מוספיות הגזירה השונות?"

תבמושגיםמפורשיםומפנהאתתשומתליבודוגמאזוכתובהבלשוןהפונהאלהלומדים,משתמש

שלהלומדלרכיביההמורפולוגייםשלהמילה.כמוכןהדוגמאמחדדתאתהקשרביןצורהלמשמעותובכך

מפתחתאתהמודעותהמורפולוגית.

 (7,עמ'1994: לשון מסבירה:מילון )אבינון,4דוגמא 

גדירים את המילה מילה? לפי מה אפשר למיין " בזמן שתקראו את הפרק כדאי שתתמקדו בשאלות אלה: איך מ

 מילים? האם יש קשר בין משמעות המילה לבין המבנה שלה?"

המטא למושג הלומד של ליבו תשומת את מסיבה זו שאלות-דוגמא באמצעות "מילה". לשוני

הפונותאלהנמעןהיאמזמינהאתהלומדלחקוראתמרכיביהשפהובכךמפתחתאתהמודעותהלשונית

לשונית.-ואתהחשיבההמטא
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 תקופות ותמורות בהוראת הלשון .3

בדיקתספריהלימודבלשוןנעשתהעלפימודלהיסטורישלהוראתהלשון,שגובשעלידישלום

לשוניתלאורך-(.הבדיקהכללהסקירהשלתכניותלימודיםבלשון,בחינותבגרותוספרותחינוכית1999)

המודלמשרטטשלו בישראלבהוראתהמאההעשרים. שתקופותהמייצגותשלושגישותערכיותשננקטו

הלשוןהעבריתלאורךהשנים.

 מתחילת המאה העשרים ועד שנות החמישים -הגישה הפורמאלית

הפורמאלית ובניית-הגישה השפות מלחמת בתקופת העברית ניצחון של תוצאה היא מסורתית

הלאומית הלשו-הישות לימוד ישראל. בארץ בסיסחברתית היוו המקורות עם הקשר והדגשת העברית ן

אחתהמטרותהחשובותבמערכתהחינוך העבריתהיהמצומצם. מספרהבוגריםדוברי לעשייההלאומית.

הייתהללמדעברית,כלומרללמדאתשפתהמקורות.ביתהספרהיהאחדהגורמיםלתחייתהלשוןהעברית

ז בתקופה הלשון לימוד ולכן דיבור הנחותכלשון ושפתהמקורותהיאהנורמה. הלשון היהלימודחוקי ו

מסורתיתהיושהדקדוקשעלהתלמידיםלהכירהואהדקדוקההיסטורישל-היסודשלהגישההפורמאלית

העבריתוכןשלשוןהכתבשלהמקורותהיאהלשוןהראויהלהילמדולהיחקר.נושאיהלימודהונחועלידי

 נושאים ללמד שיש הנורמותהרעיון מערכת שהכרת אמונה מתוך המקורות שפת חוקי להכרת שיתרמו

תשרתהןאתהדיבורוהןאתההבעהבכתב.הלומדנדרשלשנןהיטבאתכלמערכתהנטיותולהיותמצוי

בלשוןהמקראוהמשנה.

 משנות החמישים ועד שנות השמונים -הגישה הפונקציונאלית

וןהדיבורוהכתיבההרשמיתשלהמדינה.בתקופהזורקאחריקוםהמדינה,התגבשההעבריתכלש

כחמישיםאחוזמןהאוכלוסייההבוגרתהיודובריעברית.גישתהתקופהאפשרהלהתרחקמלשוןהמקורות

הישובדוברי תוכניתהלימודיםכוונהלבני בשפה. במידהמסוימתולהדגישאתחשיבותהשימושהמעשי

והכתיבה.הגישההפונקציונאליתבקשהאםכןלהפוךאתהוראתהלשוןהעבריתבמטרהלשפראתהדיבור

ריגר ובכתיבה. בדיבור שימושי כלי התלמיד עבור שתהווה ועניינית מעשית מסביר1951)להוראה )

ששימוש"נכון"בלשוןאינומחייבידיעהמפורשתשלכלליהדקדוק.ספריהלימודבתקופההפונקציונאלית

לשו בתיקוני לשוןעסקו בענייני הדרכה הציעו באופן,ן, המשרתים הלשון כללי של הוראה היה ועניינם

ישירדיבורתקניוכתיבהנכונה.

 משנות השמונים ועד סופה של המאה העשרים-גישת החקר המדעי

המדינית לא-המציאות החדשה העברית לימוד הלשונית. למציאות התייחסות אפשרה חברתית

המקורות,אלאכלימודמדעיהמפרידביןמציאותלשוניתלביןמציאותהיסטורית;נתפסעודכהתרחקותמ

ביןבדיקהלשוניתסינכרוניתלביןבדיקהדיאכרונית.נקודתהמוצאהיאלימודמדעהלשון.בגישההמדעית

ללימוד אתהשפה,לגלותאתההכללותעלעברהההוראהמלימודמיומנויותהלשון במטרהלהבין הלשון

רביד) בתהליכיה. כדיסציפלינהנפרדתמשארלימודי1992ולהתעניין (מדגישהאתהצורךבלימודלשון

העברית.בביתהספראיןמלמדיםדקדוקאלאעלהדקדוק,כלומר,אתהתיאוריהשלהדקדוק.
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המטא באפיונים מתמקד הנוכחי בתקופה-המאמר העברית בלשון הלימוד ספרי של לשוניים

ולהדגיםאתההבדליםבעיסוקהפונקציונא מיטיבותלשקף תקופותאלו שתי ליתובתקופתהחקרהמדעי.

טיבושלהחומרהמטא-המטא  ואתהקשרשבין הגישההערכיתהמאפיינתכלתקופה.-לשוני לבין לשוני

מחד,הגישההפונקציונאלית,הדוגלתבתיקוןלשונושלהדוברהילידיובשיפורהשימושבלשוןבאמצעות

הלשון(,ומאידך,גישתאתהסבריםקולעיםועניינייםוללאידיעהמפורשתשלכלליהדקדוק)בבחינתדע

ומעודדתאצלדוברהשפהאתהלימוד המציבהבמרכזאתחקרמדעהלשון ואתעלהחקרהמדעי לשונו

המטא החומר של טיבו את לבחון היא זה מאמר של מטרתו הלשוניים. התהליכים בספרילשונ-הבנת י

השקפתםעלהוראתהלשון הכותביםלבין בהנקטו הלשון ואתהקשרשבין תקופותאלו, הלימודבשתי

-והגישההערכיתשאפיינהאתהתקופהבהפעלו.ההשערההיאכייימצאקשרביןטיבושלהחומרהמטא

תוצאותבדיקתכמות התקופותוהגישותהמאפיינותאותן. הלימודובין בספרי לשוני-החומרהמטאלשוני

-ואיכותועשויותלהאיראתעינינובאשרליחסביןהגישההערכיתהמאפיינתכלתקופהוביןהעיסוקהמטא

לשוניכפישבאלכדיביטויבלשוןההסברים.



 מתודולוגיה .4

 בחירת ספרי הלימוד 4.1

 

התוצאהשלעיוןבחירתספריהלימודלמטרתהניתוחהלשונינעשתהבשנישלבים:השלבהראשוןהי

בספרילימודבלשוןעלגביצירהזמן.הספריםמוינובצירהזמןעלפיהמודלההתפתחותישלהשינויים

(.במחקרמקדיםזהעלהתמורותבהוראתלשוןמתחילת1999בחינוךהלשוניבמדינתישראל)שלום,

בתחילתתהליךהעבודהנבחרו(.3המאההעשריםועדסופהנמצאואפיוניםשלשלושתקופות)ראהפרק

ספרילימודשייצגואתשלושהתקופות.ספריםאלהנכתבועלידימחבריםידועיםבתקופתםוהיובשימוש

בהוראתהלשון.כלהספריםשנבחרומיועדיםלחטיבההעליונהובתקופההאחרונהגםלחטיבת

(.1994(ואבינון)1987הביניים,למשלקבלי)

פישלושהקריטריונים:סוגהטקסט,נושאי-(על1פריםלקורפוסהסופי)ראהנספחבשלבהשנינבחרוהס

הלימודוהבדיקההכמותית.הטקסטיםשנבחרולניתוחבמחקרזההםטקסטיםשלהסברים.

 לשוני-בדיקת החומר המטא 4.2

המתודולוגיהבחקירתנושאזהכללהחמישהשלבים:

לשוניים.בניתוחתוכןהטקסטיםראינו-ליאפיוניםמטאחלקיהשיחשייחשבובענבחרושלבא'ב

(.בניתוחלשוןהטקסטיםנמצאושניסוגים3,4מקריםהמאופייניםע"יהלשוןהמסבירה.)ראהדוגמאות

פונקציהמטא מיליםבעלי התחבירי-של שמשמשותשלאבתפקיד שייכותמילים, הראשון לסוג לשונית:

מס' דוגמא )ראה שלהן כציטוט1הטיפוסי הבאים והמשפטים, הצירופים המילים, שייכים השני לסוג )

ההסברונוספיםלה, מופרדיםמלשון הציטוטיםהללו ממקורותעברייםשוניםלהדגמתתופעותלשוניות.

(2ואינםחלקטבעימהשתלשלותהמידעהמובאבטקסט.)ראהדוגמאמס'
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לשונינבחרונושאיהלימודהמתאימים:-טאבשלבב'לאחרבחירתהיחידותהלשוניותבשימושמ

שלושהנושאיםמתחוםתורתהצורות תורתהצורותותחבירנבחרו ובגבולשבין "הכינויים", "הפועל", :

בזכותוגםלשוני-מבחינתשילובמטאנבחרובזכותהדמיוןביניהםנבחרפרק"הסמיכות".שלושתהנושאים

בכלהתקופות:התוכניתאחידותם

 המטאבשלב העיסוק לבדיקת הטקסטים נבחרו הלימוד נושאי בחירת לאחר -ג' הקורפוסלשוני.

,עלאתהקורפוסעלפיתקופותהמציגה.להלןטבלהשנבחרונושאיהלימודקטעיהסבריםמתוך27בנוימ

פינושאילימודועלפימחברים.





המטא -הקורפוסבבדיקתהאפיון כולל נושאותשעהמילי10,800לשוני תשעהטקסטיםבכל ם:

מאפשרתלהשוותאתהעיסוקהמטא המתודולוגיההזו הנושאיםהשונים-טקסטיםמכלתקופה. בין לשוני

וביןהתקופותהשונותבהוראתהלשון.

לשוני:כלמילהשהיא-בשלבד'התבצעההבדיקההכמותית,כלומרספירתהמיליםבתפקידמטא

לתפקידשימושלשוניטבעיאולשוןמדגימהלאחרהספירהנבדקהיחסהכמותיתיבהכתובהקיבלהציינון

לשוני.-ביןמיליםבתפקידלשונילביןמיליםבתפקידמטא

 שווה באורך הם הטקסטים בשימוש400–כל המילים סומנו הטקסטים בכל בטקסט; מילים

לטקסטיםשוניםשנחקרובאותהשיטהדרךזומאפשרתלאפייןאתהטקסטולהשוותאותוהלשוןהמדגימה.

(.2000;שלזינגר,1997ריצ'רדסומלוורן,)

כינוייםהפועלסמיכותנושאילימוד

מס'מיליםמחבריםמס'מיליםחבריםממס'מיליםמחבריםתקופה

א'

שנות-תחילתהמאה

החמישים

 

 400שפירא 400שפירא 400שפירא

 400קלאוזנר 400קלאוזנר 400קלאוזנר

 400שניידר 400שניידר 400שניידר

ב'

שנות-שנותהחמישים

 השמונים

 400ויזר 400ויזר 400ויזר

 400 ל'ש'ג' 400 ג'ל'ש' 400 ג'ל'ש'

 400נאור 400נאור 400ברקלי

ג'

סוף-שנותהשמונים

 המאההעשרים

 400קבלי 400קבלי 400מגיד

 400אביכזר 400אביכזר 400אביכזר

 400אבינון 400אבינון 400אבינון

 3600  3600  3600 במיליםסה"כ
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נערכההשוואהכמותיתשלהיחסביןהלשוןהמסבירהלביןהלשוןהמדגימהבדוגמאותבשלבה'

לפיהתקופותהשונות.

 השערות .5

מטא עיסוק שיימצא היא הראשונה ההשערה בשלו-א. הנחקרים מהטקסטים אחד בכל שלשוני

לשוניהואחלקבלתינפרדמכלטקסטהמסבירמושגיםלשונייםותופעות-התקופות;כלומרשהעיסוקהמטא

לשוניות.

ב.ההשערההשנייההיאשיימצאוהבדליםביןהגישההפונקציונאליתלגישתהחקרהמדעיבכמות

המטא עני-החומר פונקציונאלית, היא הלשון להוראת הגישה כאשר ואיכותו: ומרוחקתלשוני ינית

מהנמען)תקופהב'(היאתשפיעעללשוןקצרהשלרשימותוכלליםוכךנצפהלשימושרבבלשוןמדגימה

ושימושמועטבלשוןמסבירה.לעומתזאתבתקופתהחקרהמדעי)תקופהג'(שבההגישהלהוראהכוללת

צפהלשימושמועטבלשוןהסבריםמורחביםומפורשיםתוךהתקרבותאלהנמעןהחוקראתשפתאמו,נ

המדגימהושימושרבבלשוןהמסבירה.

 ממצאים .6

העיסוקהמטא השערהעל הן המחקרמאמתיםאתההשערות, של-ממצאי לשוני כמאפיין לשוני

שינויים בהשפעת המדגימה בלשון השימוש בכמות השינויים לגבי ההשערות והן א'( )השערה הטקסט

.השערהב'()חינוכייםחברתייםבהוראתהלשון

לשוניהייחודי-תגלההאופיהמטאבספריהלימודבלשוןבכלהתקופותואצלכלהכותביםממהעיון

ועלפירכיביהלשוןהמשותף. ענפיהלשון כפיפרקיהלימודונושאיהלימודמחולקיםומאורגניםעלפי ,

פרקים למצוא ניתן הלימוד ספרי בכל ובלשנים. לשונאים ידי על נתפסים כמושהם הלשון ענפי פי על

כמועיצוריםותנועות)בתורתההגה(,פעליםושמות,אותיותהשימוש"תורתההגה"ו"תחביר"וכןנושאים

)במורפולוגיה(,צירופיםומשפטים)בתחביר(.הניתוחוהתרגולבכלספריהלימודמזמיןאתהלומדיםלנתח

.אתמרכיביהלשוןולערוךבהםמניפולציות

הלש בעתהחדשהספרי החלמשנותהשמונים,ון שי, הכתובהכסגנון דוגמאחמתייחסיםללשון .

נושא"כינויישייכות"הלימודספרלימודמתקופהג'בלכךניתןלמצואב

 85, תקופה ג', כינוי שייכות, עמ' 1996אבינון, :  מודעות ללשון כתובה וללשון דבורה 5דוגמא 

התקבל אצלנו במשרד, והפנייה שלך נבדקת. בקרוב אנחנו נזמין אותך  "הלו! כן, כן, אדוני, המכתב שלך 

 לריאיון". 

 "אדון נכבד! מכתבך התקבל במשרדנו, ופנייתך נבדקת. בקרוב נזמינך לראיון". 

"שימו לב להבדל בין שני המצבים. מה ההבדל הלשוני ביניהם? מה מציינים הכינויים במילים: מכתבך,  

משתמשים בכינויים כגון אלה? היכן משתמשים יותר בצורות : "המכתב שלך", "המשרד משרדנו, פנייתך? היכן 

שלנו", "הפנייה שלך", "נזמין אותך" וכדומה? מה נפוץ יותר בלשון הדבורה? באילו צורות ניתקל יותר בלשון 

 הכתובה?". 

בדוגמאזומתבקשלהתייחסלשניהטקסטיםהפותחים.
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ממד זו תגלה,וגמא לימוהשספר מבד ללשוןבקשלחדדלשון הלומד אתהמודעותהלשוניתשל

-כמוכןניתןלראותגםאתהשינויבאיכותושלהחומרהמטאהכתובהכסגנוןשיחלעומתהלשוןהדבורה.

לשוניהכוללפנייהללומדים,"שימולבלהבדליםביןשניהמצבים"הסברארוךושאילתשאלותהמאפיינים

אתהלשוןהמסבירה.

כ לעיל, שהראינו עוסקיםבפי בלשון הלימוד ספרי כל פיתוחהתחומי לשוניתהמודעותהלשון.

 בלשון הלימוד בספרי נמצא והתחביר המורפולוגיה הפונולוגיה, בתחומי היום.כבר ועד המאה מתחילת

 זאת, לעומת הפיתוח המודעות ואפרגמהסמנטית, הטית נמצא לכתב מודעות החדשיםבעיקר בספרים

(.1997,רביד;1992,ליפקין;1996,ינון)אב

המורפולוגית". "המודעות בנושא השונות בתקופות הספרים בין ההבדלים כאן מודעותהיודגמו

המודעותה ולצורניה. עצמה למילה כלומר המילה, המורפולוגייםשל לרכיביה המודעות היא מורפולוגית

 לקשר הלשון לומד של יכולתו גם היא ממנההמורפולוגית הנגזרות מילים לבין בסיסית מילה בין

 ל"מלכות"מורפולוגית "מלך" בין או ל"פסנתרן" "פסנתר" בין הקשר לוק-תסמי;1991)ג'ונס,כמו

ישלידעזהחשיבות,שהיאשפהסינתטיתבעלתמורפולוגיהעשירה,בעברית(.1978;קלרק,1993ורובין,

מבנ רובעליונה: של בעבריתהמילן "מחשב"כוללים ו "ח.ש.ב" כמו )שורשותבנית( מסורגים צורנים

ו"פילון" "פיל" כמו ומוספיות( )בסיסים קוויים תוספת וצורני יסוד וצורני עשירה. מורפולוגיה לעברית

במיוחדבתחוםהגזירות)יצירתערכיםמילוניים(ובתחוםהנטיות)מין,מספר,גוףוזמן(.מודעותליסודות

לשוניתובידעהאורייניבעברית.-אגורםמרכזיבמודעותהמטאפואלשונייםאלההיא

קיםבפיתוחידעמורפולוגי.עוסמכיריםבחשיבותנושאלימודזה,וכלספריהלימודבכלהתקופות

 המאה מתחילת 20–ה עיקר השמונים, שנות עד החדשה, התקופה ועד של המורפולוגיהוראתו הידע

בצור ההתרכז ת התקופותנטייה. מכל בלשון הלימוד השםיםמלמדבספרי נטיות ואת הפועל נטיות את

.פונולוגיות-ותיהםתוךהדגשתהתופעותהמורפונטייםאתומסביר

,למושגיםמפורשתניתןלמצואבספרילימודהתייחסות,החלמשנותהשמונים,בתקופההחדשה

:שורש,צורן,מילה,נטייה,צורניגזירהוצורנינטייה.פרקיםאלושלאזכולעיסוקנפרדבתקופותקודמות

צורניםשתפקידםבתח כלומר, תפקידםבשפה, הצורניםלבין וםהנטייהמפתחיםאתהמודעותלקשרבין

צורניםמתחום לעומת "שמרתי", במילים"שמר" "תי" והצורן "פילים" "פיל" במילים "ים" הצורן כמו

" או "מחשבון" "מחשב" במילים "ון" הצורן כמו חדשות מילים ליצור שתפקידם במיליםxהגזירה, יה"

יןצורניםלביןתפקידםהשימושהמפורשבמושגיםוהפנייתתשומתהלבליחסיםב"תקליט"ו"תקליטיה".

מטא חשיבה מעוררים ובכך ודיון למחשבה אובייקט כאל ללשון להתייחס היכולת את מפתחים -בשפה

לשונית.

) אבינון של הלימוד בספר העניינים בתוכן המטא1994עיון בעיסוק השינוי את מגלה לשוני-(

כמו פרקים המורפולוגיה: השובתחום צורן וצורנים, מילים שורש"מילים, מיזוג התבנית, צורן רש,

מהוויםחידושבתחוםזהולאנמצאובספריםמתקופותקודמות.ותבנית..."

לשוניגוררהופעהשלחלקידיברשלאבמקומםהטבעיבשימושהלשוני:למשל-העיסוקהמטא

ימושכאשרהלשון"מתארתאתעצמה"היאחייבתלהשתמשבמיליםבדרךלאטיפוסית.דוגמאנוספתלש
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בלשוןמדגימה:המקוםהיחידישנמצאמילותתנאישלאבמשפטיתנאיהואבתיאוררשימתמילותהתנאי

מטא אפיון בלשון. לימוד שפה-בספר בניתוח כלומר בלשון, העוסקים הספרים כל את כולל זה לשוני

ובהוראתשפה.

וןהמדגימהלהלןדוגמאותמהקורפוסלשימושבלשוןהמסבירהתוךשילובשימושבלש

 ( 151, כינויים, עמ' 1973תקופה ב' )ג' ל' ש',  –לשוני בטקסט -:  שילוב מטא6דוגמא 

"שמות הגוף הם מילים היכולות לבוא במקום שמות העצם. שמות הגוף הם א. כינויי הגוף הפרודים: אני )אנוכי(, 

 ב. כינויי הרמז....."אתה, את, הוא, היא, אנחנו )אנו, נחנו( אתם, אתן, הם, הן )המה, הנה(. 

המשפטהשני מילים...."; "שמותהגוףהן נמצאשימושלשוניטבעי במשפטהראשון בדוגמאזו

משלבשימושלשוניעםלשוןהדגמהשכןהמשפטהבסיסיהואמשפטשמני:"שמותהגוףהםכינוייהגוף,

לשונית,כיהם-ו"הםבפונקציהמטאכינוייהרמז...."בתוךהמשפטהזהרשימתכינוייהגוף,"אני,אתהוכ

לנושא כהדגמה מילים של רשימה הם הכינויים נושא. בתפקיד שלהם, הטבעי התחבירי בתפקיד לא

מיליםהמצטרפותלמשפטהטבעילצורךהדגמהמתוך 32הכינויים, הןרשימתשמותגוף15מיליםכאן

"שמותהג-בשימושמטא המסבירהדלהבמילים: הלשון וףהםמיליםהיכולותלבואבמקוםשמותלשוני.

מילים.9העצם"

להלןדוגמאנוספתלשימושבלשוןהדגמהבטקסטהפעםמתקופהג':

  158, תחביר, עמ' 1997תקופה ג', רביד,  –לשוני בטקסט -:  שילוב מטא7דוגמא 

י בין האיברים במשפט "מילות הקישור הבאות מאפיינות את המשפט המחובר. המילים ממוינות לפי היחס הלוג

 אבל, אולם, לעומת זאת... יחסי ברירה....." –ו' החיבור, וכן, גם.... יחסי ניגוד  –המחובר: יחסי הוספה 

מילותהקישורבטקסטהןדוגמאלשימושבלשוןההדגמה.המילים"גם,אבל,וכו'"אינןמשמשות

יוןהלשוניבהן.כאן,בספריםמתקופהזו,בתפקידהתחביריהטבעישלהןכמילותקישור,אלאהןחלקמהד

 וכולל מורחב בפתיחה המסבירה בלשון שהשימוש לראות הבאות16אפשר הקישור ""מילות מילים:

מאפיינותאתהמשפטהמחובר.המיליםממוינותלפיהיחסהלוגיביןהאיבריםבמשפטהמחובר.

ןהתקופותבשימושבלשוןההדגמה.מהקורפוסהבאהלתמוךבהסברעלהשינוייםבידוגמאלהלן

מילים,המסביריםאותו46מוצגיםכאןשניטקסטיםמשתיהתקופות,תקופהב'ותקופהג',באורךשווה,

.ניתוחהטקסטיםמראהכיצדהשינויבהוראתהלשוןהשפיעעלהשינויבלשון"הזמן"בפועלנושאבדיוק,

ןהשימושהלשוניהטיפוסילביןהשימושבלשוןהמדגימה.הכותבים,הבאלידיביטויגםביחסהכמותיבי

.בקומסומןבכלטקסטבלשוןהמדגימההשימוש

השוואהביןתקופהב'לביןתקופהג'–לשוני-:שימושמטא

  28, תקופה ב', דרכי הפועל, עמ' 1973ג' ל' ש',  :8דוגמא 

ו(, ימסור )אחר כך(. ב. צווי: כתוב! שמע! "א. הזמנים: עבר, הווה עתיד: מסר )קודם(, הוא מוסר )עכשי

( להדגשת הפעולה: ידוע תדע, 1בשלילה: אל תכתוב! אל תשמע! ג. המקור: שמור, זכור. המקור משמש: 

 ( לציווי: שמור את יום השבת. יש קוראים למקור בתפקיד זה: מקור מוחלט". 2נבול תיבול, הלוך הלכו. 

  36זמן בפועל, עמ' , תקופה ג', ה1994: אבינון, 9דוגמא 
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"האם במיון הפעלים השונים מיינתם גם לפי זמן? ברשימת הפעלים שלכם היו פעלים בזמנים שונים: בעבר, 

. מיון : ישרוקבעתיד הולך, רוכב, בודק, מתקשר;; בהווה: נרדמתי, נבדק, הורכב, הרכיבבהווה ובעתיד. בעבר: 

 חשובה ביותר של הפועל היא תכונת הזמן".לפי זמני הפועל הוא מיון חשוב, כיוון שהתכונה ה

 המטא9-ו8בדוגמאות בעיסוק הבדל שווים-מתגלה טקסטים שני הטקסטים: שני בין לשוני

באורכםושוויםבתוכנם.

לבנהושפאן,ליתאבתקופההפונקציונ גושן, בספרםשל נספר, ,לשוני-מטאתפקידמיליםב22ו

ו אבתקופההחדשהלעומתזאת בספרהשל נספרבינון,, רק 9ו מספרםשלגושן,מילים. הקטעהראשון

ל דוגמא מהווה ושפאן לבנה ומתומצת, ענייני כשסגנון ודוגמאות רשימות של בצורה מוגש ללאהחומר

בלשוןמדגימה.לעומתזאתבדוגמההשנייהמספרהשלאבינוןרבומכאןשימושקישוריותוללאהרחבות,

הלשוןהמסבירהשונהגםבאיכותה:שינויזהבאלידיבהרחבה.שגיםמוסבריםהמוניתןלראותכיצדאותם

"האםבמיון בשאלהמקדימה: פונהלנמען הטקסטפותחבמשפטמבוא, ובהסברהמנומק: בפתיחה ביטוי

הפעליםהשוניםמיינתםגםלפיזמן?"כמוכןנמצאבטקסטאחרימנייתהזמניםגםמשפטתומךהכוללדיון

"מיוןלפיזמניהפועלהואמיוןחשוב,כיווןשהתכונההחשובהביותרשלהפועלהיאתכונתהזמן".בנושא:

ההסבריםוהדיוןהםשימושבלשוןמסבירהתומכת,המתבטאתבשימושבלשוןטבעיתוללאציטוטים.

לימוד בספרי ההסברים בלשון המדגימה בלשון השימוש של הכמותיים הממצאים סיכום להלן

תקופות.עפ"ילשוןב

.שימושבלשוןמדגימהבלשוןההסבריםע"פתקופות1תרשיםמספר

מקרא:

תקופהא':מתחילתהמאהעדשנותהחמישים

תקופהב':משנותהחמישיםעדשנותהשמונים

תקופהג':משנותהשמוניםעדסוףהמאה

וירידהמשמעותיתבתקופההתרשיםמגלהעלייהמשמעותיתבשימושבלשוןמדגימהבתקופהב'

ג'.שינוייםאלויוסברועלרקעהשינוייםבגישההערכיתלהוראתהלשוןשהתחילהבשנותהשמונים.

המטא לעיסוק התייחסו זה בפרק שהובאו וללשון-הממצאים המסבירה ללשון כלומר לשוני,

ותביןהתקופותהשונות.המדגימהכחלקמהותימלשוןההסבריםתוךהצגתההבדליםבתוכן,בכמותובאיכ
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 דיון וסיכום .7

;1978קלרק,לשוניתמנקודתראותהתפתחותית)-טאבספרותהמחקרנכתברבותעלהיכולתהמ

לשוניתבנקודתזמן-המחקרהנוכחימתייחסלפיתוחמודעותמטא.(1992,תסמי-קרמילוף;1992גומברט,

בלשון.אחת,המתאימהללומדילשון,לנמעניםשלספריהלימוד

 לגבש ללומד לעזור ומטרתם מתבגרים, לתלמידים נועדו הנוכחי במחקר הלימוד בצורהספרי

.התרגולהלשונימאפשרללומדלבצעפעילותשפתיתוהלאמודעשלהםאתהידעהלשוניהסמויהכרתית

יים.למפותאתהמושגיםהלשונלחשובעלהשפהוההסבריםבספריהלימודמאפשריםללומדו,הכרתית

המטא המודעות ו-חקר הלשון להוראת רלוונטי שלללשונית ממחקריה בלשון. הלימוד ספרי

(לומדיםעלתרומתהמודעותהלשוניתלשיפורהלשון.ההשערההכללית1997,תשמ"ז,1994שורצולד)

הייתה השהחשיבהעלהוראתבמחקרהנוכחי הכתיבהובאהשפיעמלשון העללשון ביטוי בשימושלידי

נמצאש המסבירה. מדגימהובלשון החלמשנותהחמישים,הגישהבלשון הפונקציונאליתבהוראתהלשון,

בשימוש ביטוי ובאהלידי ללאמשפטיםתומכים, לאמקושרת, ענייניתוקצרה, שללשון השפיעהבכיוון

רשימושבלשוןמועטבלשוןהמסבירה;ההסבריםהעניינייםוהקצריםהופיעובצורהשלרשימותוכךנוצ

מדגימהבכמותגדולה;לעומתזאתבתקופההחדשה,החלמשנותהשמונים,נמצאהעלייהבשימושבלשון

 וירידהבכמותהשימושבלשוןמדגימהבהשפעתהשינויביחסלהוראתהלשון. בצדבתקופהזומסבירה

דהדוגמאותהסברים,וכךגדללשונייםובצ-ההכללותנמצאומשפטיםתומכיםושימושמפורשבמונחיםמטא

החומרהמטא  מסבירה; השימושבלשון יחסי אתהתקופההחדשהמעידעלגישה-באופן המאפיין לשוני

ו הלשון מרכיבי להבנת המכוונת חשיבהלהבנת ולפיתוח הלשון על ללימוד הלשון, מדע מושגיםמתחום

מפורשתעלהלשוןכאוביקטעצמאי.

הלימודבלשון.ההבדלבגישותהערכיותל מוסברבצורהישירהבמבואותלספרי הוראתהלשון

הדוגמאהבאההיאמתוךהמבואשלויזר.דוגמאזומציגהאתהגישההפונקציונאליתויכולהלהסביראת

לשוני.-הממצאיםלגביהעיסוקהמטא

, תקופה 1958מוד ויזר, :  הגישה הפונקציונלית להוראת הלשון בתקופה ב' מתוך המבוא לספר הלי10דוגמא 

 ב', הקדמה לספר.

"כוונתה של הוצאה זו היא לתת בידי תלמידי ביה"ס התיכוני ולמשתלמים ספר דקדוק מסודר ומבוסס בלוית 

ראיות, דוגמות ותרגילים מתאימים, כתוב בלשון קצרה, ברורה וקולעת לענין, שיפעילם וישתפם בגלויי הצורות 

נקודת המוצא היא האמון במקורותינו העתיקים, ובמקרה של שינויים יש …יההנכונות של לשוננו שקמה לתחי

את המסקנות תראה כל עין בוחנת בגוף הספר. כל החומר רוכז ועובד בדרך הקצרה …לחפש את הסיבות להם,

והברורה ביותר, בהתאם להיקפו של ביה"ס התיכוני ולעניינים המפנים את תשומת לבם של התלמידים בזמן 

 " השיעור.

מצביעהעלכךשלדעתהכותבבתקופהזוספרטוב"כתובבצורהקצרהוקולעתלעניין"10דוגמא

כתיבהיעילהוכוללציטוטיםרביםמהמקורות.ניתןלהאמין,שגישהזולהוראתהלשוןמשפיעהעלהכותב:

רשימותשלליםוחוקים,כלהגדרות,לשוןההסבריםבתקופהזומתאפיינתברשימותשל;היאכתיבהקצרה
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מקוםלמשפטיםתומכיםולהרחבהאין:הטקסטמתאפייןבלשוןקיצורללאקישורוללאהסברים.דוגמאות

מקום אין וכן שנמצאבתקופהג', כפי לשלההגדרותלטובתהנמען הניסוחיםדיוניםבנושאיםהלשוניים.

ירהובכמותהשימושבלשוןהמדגימה,המקוצריםוהעניינייםבאיםלידיביטויבכמותהשימושבלשוןהמסב

 בין הכמותי ביחס השינוי נוצר מטאוכך ובין זו-לשון בתקופה המטאלשון החומר בתקופה-. לשוני

הפונקציונאליתמעידעלגישהשמטרתהשיפורהשימושהמעשיבשפה.התוצאה,המתגלהבתרשיםמספר

הש1 בכמות ב', תקופה זו, בתקופה משמעותית עלייה היא כ עד מדגימה בלשון מהטקסט;50%ימוש

,חלשינויבגישהלהוראתהלשון:בתקופה20-לעומתזאתבתקופהג',החלמשנותהשמוניםשלהמאהה

התקרבות חלה ג' שבתקופה מכאן אמו. שפת את חוקר והוא במרכז, הנמען ללומד, מופנית ההוראה זו

םע"ימשפטיםתומכים,הטקסטמקושרוכוללדיוניםבעמדתהמועןהבאהלידיביטויבהרחבהשלההסברי

את להסביר יכול המושגים להוראת בגישה השינוי הנמען. לטובת ספונטאנית בלשון לשוניים בנושאים

המטא בעיסוק המשמעותי של-השינוי מכמות מדגימה בלשון השימוש בכמות הפחתה של בכיוון לשוני

עדכמותשלפח מסבירהכמחציתמהטקסטבתקופהב' ולכיווןשללשון ותמשלישמהטקסטבתקופהג',

עשירהומגוונת

החל בגישהלהוראתהלשון השינוי המצביעיםעל הלימוד, קטעיםמהמבואותלספרי יוצגו עתה

"עפהדגמהלגישההערכיתהחדשהמשנותהשמוניםויכוליםלהסביראתהממצאים. שלמדריךלמורהי

".'צורותהההגהוספרהלימוד"תורת

 "עקרונות מדעיים"  , המדריך למורה מתוך הפרקתקופה ג' ,1994:אבינון,11דוגמא 

עיקר מטרתנו היא להעלות את ידיעתו הטבעית, האינטואיטיבית, לרמת הבנה … "התכנית מלמדת על הלשון

לימוד מודע ומודעות לתופעות, לתהליכים ולמבנה של העברית בת זמננו. ברור עם זאת, שהכרת מבנה הלשון, 

 של תופעות הלשון ושל תהליכיה עשויים לתרום גם לשיפור השימוש בה...".

 "הלשון היא מדע" בסעיף "עקרונות דידקטיים" כתוב:  מתוך הפרק

"התלמיד מתבונן בשפה וחוקר אותה )ראו "ניסוי במילים"(. במקום לשנן כללים ויוצאים מן הכלל, התלמיד מגיע 

 …."ות, הגילוי וההכללהאל החוקיות בדרך התבוננ

מתגלההשינויבגישהלהוראתהלשון:עלפיגישהזוהלומדהואבמרכז,והואמוזמן11מדוגמא

ללמודאתמדעהלשוןבדרךשלחקירהוגילוי.דרךזומשפיעהכנראהעלהכתיבהבכךשהיאמשתמשת

יומית.התוצאהשלגישהזו-יוםבלשוןהמסבירההמאופיינתבהסבריםמורחביםומקושריםבשפהטבעית

וגםבהשוואה תקופה מאותה בהשוואהלכותביםאחרים מדגימה בלשון יחסית להיותשימושקטן יכולה

לתקופותאחרות.

לשוניביןהתקופות.למרותשבכל-סיכוםהממצאיםהכמותייםמגלה,שקייםשינויבעיסוקהמטא

ןמדגימה,היאשונהמבחינהכמותיתמתקופהלתקופה:הטקסטיםובכלהתקופותנמצאלשוןמסבירהולשו

בתקופהב'ראינושימושבלשוןמדגימהבכמותגדולה,כחמישיםאחוזיםמהטקסטושימושמצומצםבלשון

ועלייה מהטקסט משליש פחות מדגימה בלשון בשימוש משמעותית ירידה חלה ג' ובתקופה מסבירה;

עלהוראתהלשוןמשפיעהעללשוןהכתיבהובאהלידיביטויבשימושבלשוןמסבירה.ההשערה,שחשיבה

לשוןבכלתקופהאוששה:בחנומתוךהמבואותלספריםאתהגישההפונקציונלית-ביחסשביןלשוןומטא
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עניינית לשון בכיוון בטקסט המוען עמדת על משפיעה היא כיצד והדגמנו ב', בתקופה הלשון בהוראת

ב ביטוי לידי הבאה וללאוקצרה, הרחבות ללא וציטוטים דוגמאות קצרות, הגדרות של גדולה כמות

בחנו במרכז: הלומד את המעמידה חינוכית, גישה שונה, גישה מצאנו ג' בתקופה זאת לעומת קישוריות.

גישהזומתוךהמבואות,והדגמנוכיצדהיאמשפיעהעלעמדתהמוען,ובאהלידיביטויבטקסטמקושרבעל

-תומךבחשיבההלשוניתובהבנההלשונית,והתוצאההיאעלייהבתוכןהמטאהטקסטבים,הסבריםמורחב

לשוניוהשפעהעלאיכותו.

 נבדקו זה במאמר המטאלסיכום, בלשון-הרכיבים הלימוד בספרי ההסברים בלשון .לשוניים

תופעההייחודיתהודגמהכאןה.ממדיהלשוןהמסבירהאתממדיהלשוןהמדגימהוגםאתגםבדיקהכללהה

מטא טקסט שילוב העולה-של המסקנה שונות. בתקופות שונים בנושאים בלשון הלימוד בספרי לשוני

מממצאימחקרהיאשהגישהשלהכותבלהוראתהלשוןמשפיעהעלאפיוןהטקסטבכלרמותהלשוןובאה

לשוני,בכמות,בתוכןובאיכות.-לידיביטויגםבעיסוקהמטא
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