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�לשוי, בית הספר לחיוך, אויברסיטת תל אביב�התכית לחיוך רב �

��

�המייסדת והעורכת הראשוה �

���	���מלכה מוצ'יק, המחלקה ללשון העברית וללשוות שמיות, אויברסיטת בר

������� �

��גוריון בגב�וי הקין, המחלקה ללשון העברית, אויברסיטת בן�

��רון כוזר, החוג לשפה וספרות אגלית, אויברסיטת חיפה

���	���מלכה מוצ'יק, המחלקה ללשון העברית וללשוות שמיות, אויברסיטת בר

������עת סטבס, החוג להכשרת מורים לאגלית, המכללה האקדמית בית

����	���לקה ללשון העברית וללשוות שמיות, אויברסיטת בר���������������

�����	����������עורכת המשה ו�	��������
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��דיה סוקולהתקה והגהה: 
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��	���	����	�הספר לחיוך, האויברס�����	��

������מוחמד אמארה, החוג לבלשות אגלית, המכללה האקדמית בית

�����
����	��רפאל, החוג לסוציולוגיה ואתרופולוגיה, אויברסיטת תל���	

��גבריאל ויימן, החוג לתקשורת, אויברסיטת חיפה

����	��גדעון טורי, בית הספר למדעי התרבות, אויברסיטת תל

�����������		��	�	�������
��	�����������������������

��תמר כתריאל, החוג לתקשורת, אויברסיטת חיפה

���	���דב ספולסקי, המחלקה לאגלית, אויברסיטת בר

����	��הספר לחיוך, אויברסיטת תל�אילה שוהמי, בית

��יוסף שטרית, החוג ללשון העברית, אויברסיטת חיפה

עיתואות, האויברסיטה העברית בירושליםיומן, המחלקה לתקשורת ו��������	
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�המציע במה אקדמית לחוקרים העוסקים בלשוות השוות המדוברות בישראל מן ההיבט החברתי
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בלשות, סוציולוגיה, אתרופולוגיה, תקשורת, חיוך, תרגום ועוד. מדיסציפליות שוות, כגון 
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כלכלי מוך: �קידום יצי אורייות של ילדי גן ממיצב חברתי
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	����הגיליון פתח במקבץושי מאמרים באגלית. ������

מאמרים העוסקים בממשק בין חיוך וחברה בישראל. שלושת המחקרים האחרים עוסקים 


������		���תופעת ההתחדשות של היהדות במרחב החילוי,ושאים אלה: ��������������

לשפת הסימים הישראלית בשידורי החדשות בטלוויזיה, השגת אמפתיה ַאפקטיבית בתקשורת עם 

�		������	���	��������	����	��
���	�	����	������	��������	�����	��	���
���	��

�����	����	����������
���לשוית. ���������	����

	�מקבץ המאמרים הקשורים לתחום החיוך, פתח במאמר הבין����	���������������������

����	�המחבר בין אדריכלות, חיוך וחברה. המאמר משווה את מבה הכיתה�������� 	���

������� ������ ����� ��	עם תכון אלטרטיבי של כיתה שיכול לכון מערכת יחסים ���

���שוויוית יותר בין המורה ותלמידיו.

שי המאמרים הבאים במקבץ החיוך מפים את הזרקור המחקרי לעבר ילדים בגיל הרך שבאים 

�	�����������אקוומי מוך� ��
�	�	��� 	��	�����
� 	�������	�����������יסויי של ��

���כלכלי מוך על ידי השוואת היעילות �יות של ילדי גן ממיצב חברתי	חותר לקדם יצי אור���	��

���	�	פיגומים שוים היתים לילדים בעת כתיבת מ���	��������	�����������	����

��� �	���
�� �	��	��������� -	���������� ������ �	����� �	��	��������� ��������

�בכל מדדי האורייות���������

�����מחקר רטיבי������קופפרברג, שמעוי ואטיאס��������	�	���� ��� ��������

�	���������	�����		������		����	�של גות העובדות עם ילדי מהגרי עבודה ומבקשי מקלט 

�����	לוכח ההקשר הישראלי הח�����������	�� �������	������	
	��������������	
�

������
��	�������������	����	����	�תוי מחקר איכותיים וכמותיים ���	����������	��

��כשפה שייה לשילוב חברתי של תלמידים עולים בביה"ס היסודי.

��������	��משתמש בשיטות איסוף תו�רה חותם את מקבץ המאמרים בחיוך. אמארה�

�	איכותיות וכמותיות כדי לחקור את ה של אלמטים תרבותיים בספרי לימוד באגלית 	���

��	��ובחטיבה העליוה בישראל. ממצאי המחקר מראים �בחטיבת הבייים� 	�� ����� �	�

�	�������	��	���������������	�	������	��
���איה��	��������������	���������	��

����	�	��������������������	���
פרשית במטרה �שען על שיטת יתוח איכותית��	���

לחקור את המשמעות הטמוה בלוחות פרסום של ארגוים חילויים באתר "פים". ממצאי המחקר 

חושפים את המגמות האקטואליות החבויות בתופעת התחדשות היהדות במרחב החילוי ואת 

�����
��������
�����	�������
��

��	
�����של אטיגר וויסברו�������	��������������	����������	��������������


שהמתורגמים לשפת הסימים הישראלית בחדשות הטלוויזיה. ממצאי המחקר מראים ����		�

���������	���וקטים�������������הסימים��������������ורמות בתרגום ��		��

� ��� ���	� ��
	+��� ������ �		������� �	����	�	��� ��� �������	�� 	
��� ��	�� ��	��

������	����יים ראיוות עם לוחמים ופדויי שבי	���� ���	�� ���	�� �	������	��
� 	�	
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��������עצמית חווייתית, תיאור ססורי עשיר, ההווה ההיסטורי,�המאזיים להם: חזרתיות

��דימויים ואלוגיות להעברת החוויה.המופה לעצמי, הזמות חווייתיות והשימוש במטפורות, 
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�טיפוח כשירות תקשורתית וכשירות אורייית בהוראת עברית כשפה שייה

	���	���
����	��	�����	�	�������	������	���	������ �

�������������������רית

��
��� �

�	��בעזרת יתוח שאלוים וראיוות וביאורם���מחכות לתלמידים �#)קודת מבט של ��

	�	�����	���	���	��	� �עולים בבית הספר היסודי משי ה�������	���������	����
�	�����

�	��
דידקטי על יישום ההמלצות והעקרוות של משרד החיוך בדבר טיפוח של ������	���	����

����הכשירות התקשורתית ובמקביל של הכשירות האורייית בהוראת עברית כשפה שייה.

��	������	��
��	�������פדגוגי עולה שהמחכות סבורות שהש����	�	�������	���������	

	���������	�����	��	����דידקטי מצא שרובן מקצות לשפה הדבורה, הייו להבעה ���	��

����������������
���	�����������מקצות לשפה הכתובה. ראה כי קיים חוסר איזון ����

��	��האורייית במקביל לכשירות התקשורתית, וכי ההמלצה בדבר הטיפו����	��	����	�������

איה מיושמת במלואה. תשובותיהן של המחכות שעו לא על ידע מקצועי אלא על "יסיון" ועל 

��"תחושות", ואכן מרביתן דיווחו על אי הכרת תכית הלימודים בעברית כשפה שייה.

�����	����������המסקה היא כי פיתוח מקצועי של המורים המלמדים עברית כשפה שייה����

��	��	���� ובכללן טיפוח הכשירות האורייית והתקשורתית כבסיס להשתלבותו �������	��

����
���	��������	��	�����	�������

���������
��	�	����	��

��	���אורייית���	�����������	����	���������	��	�����������

�שייה��

��

���� �

�����		����	��������	���	��
��	��	������	���	���������	�
������		��	��������	
�

��������מקום המפגש הראשוי של העולה עם החברה הישראלית. על פי מחקרים����		��	������

�הישראלית איה בהכרח סובלית כלפי המצטרפים אליה���������	3����������������	�

��	���	5��	��������	�>	'##"�8����		��'#%(��4��

��	��	�����5'##)����� 4�������		�����	�������	������	�	����	��
��	�������������


	��		� ������������	��המערכת החיוכית מתמודדת עמם��	�����������3����	
������

� 	��	��� ������ 8-��� �	������ �		����� ������ ������ -		����� �����3��������� ����	

���������	���	��
��	��התאמה להרגלי הלמידה ושיטות ההוראה השוות ��	���	�	����

�� /���	����; התחום הלשוי והצורך להתמודד עם שפה חדשה החיוית לתפקוד מתאים בבית 


�	���3הספר ומחוצה לו. תחום וסף שחשוב להזכירו הוא התחום התרבותי ���
������ 	����

�������������������������������������������������

�
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�����������	
���		������	�����	�������������הקושי לשלב טקסטים שיכילו תכים ���

5����������
���	��
�������������	���������		��'#%(�� %,&�4��

מורי התלמידים העולים תקלים אף הם בקשיים מתוקף היותם אחראים על השתלבותם 

����5��	��������	��	���� ����	������8������ ������%,,,8�+���	���6�3�
.4�
� ��

). הקשיים ובעים בין השאר ממדייות משרד החיוך כלפי העולה וזכויותיו, התחומה בזמן =<=�

קצר למדיי. מחקרים הראו כי תפקידה של המערכת החיוכית בישראל הוא לתת תשומת לב 

מיוחדת לצורכי התלמידים העולים, להכשיר צוותי הוראה ולפתח תכיות ההולמות מדיה מרובת 

���	����	������	). מכאן שתפקידה של המערכת החיוכית בבית הספר הוא להוות )%#'�����5

��	���������-�����	�����������
��	��
���	��	������������	�������������	����

���	��-�	����	�
��
��
	��	���		��	���	��	������������������	������	��5'##)�4������

��������פח כשירות תקשורתית בעברית בצד כשירות אוריייתעל המערכת החיוכית לט���-��

	��הפער שוצר בין הלשון המדוברת בבית לבין הלשון המקובלת בחברה ובבית הספר ������	��5

'##)�������8'##&��	4�'%#'משרד החיוך, ���8%,,,8����

��	
�����������3������	������������������
���	��������		��������	����	����

�������בקש במאמר זה להציג את ההיבט ���������3	����	���������	����������������	�

של מחכות בבית ספר ��החברתי של שילוב התלמידים העולים בבית הספר היסודי מקודת מבט

�. כמו כן, ציג	���	��		���������ההמלצות של משרד החיוך בהוראת שמהעקרוות ו�����

��שייה שיש להם השלכות על ההיבט החברתי של התלמידים העולים.

��


��������� �

��������������	��	�������	�������
����כולל תלמידים עולים במערכת החיוך �����

בישראל, את תפקיד המחך בבית הספר היסודי, הוראת שפה שייה וטיפוח כשירות תקשורתית 

�ואורייית בקרב תלמידים עול�	��

�תלמידים עולים במערכת החיוך בישראל �

ישראל חשבת אחת ממדיות ההגירה הגדולות בעולם בזכות העלייה אליה מכל ארצות העולם. 

����	���������		�������	����		�
�����
������	���	��	�����	���������������������


��ביגוד למושג "הגירה" המשקף זרּות�������
שרות שים. הצד השווה שבעלייה ��		�������

�ובהגירה הוא השיויים הדרשים מכל עולה או מהגר בתחומים של שפה, חברה ותרבות (לוין

�	�	
�� יהודים שמהגרים לישראל חשבים ��). יתרה מכך, על פי האידאולוגיה הציוית'##'�

����	�	��	����	����������	��������������������������	�����	�����53� ��.�#�������4

למוח "עולה חדש" אין קווטציה שלילית שלעתים מתלווה למוח "הגירה", מאחר שעלייה ארצה 

היא ערך חשוב בחברה הישראלית, והשתלבות העולים בחברה חשבת משימה לאומית שהוטלה על 

��המדיה כולה בכלל ועל מערכת החיוך בפרט (בר ����	%,,#	����	�������������� �ת איה 4

5	���	����סובלית בהכרח כלפי העולים החדשים������������������������
���������

). ראה אפוא כי דפוס ההשתלבות הוא משולב: שאיפה למיזוג עם החברה הישראלית בצד "##'

����		����		��������������5�	���������		��
���	�%,,(�4��
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��	�����	����	�������		�����
��������������������		��
��	�������	
������	���	���	

"עלייה" ו"שיבה הביתה", הרי היום וטים חוקרים להעמיד בסימן שאלה את התפיסה שלפיה 

ההגירה לישראל היא מקרה ייחודי של אידאולוגיה ציוית ובית ציוי. דפוסי ההגירה לישראל 

������	��
�����

���	��מודרי, ��	���		�������	���������	�	�������	���������	�	��


5� �	�������� 	���� ��	��'##)� ���	�� 8'##"��לשוית ורב�כך הפכה מדית ישראל למדיה רב�4

תרבותית המתמודדת עם סוגיות לשויות וחברתיות מורכבות המתבטאות בין השאר במערכת 

��שייה מהיבטים חברתיים.�שפה. הושא שיוצג להלן עוסק בהוראת שפה�החיוך ובהוראת 

��� ��

������
��
����
��

כמה דו"חות עסקו בתלמידים העולים במערכת החיוך. אחד מהם הוא דו"ח שחובר עבור ועדת 

העלייה, הקליטה והתפוצות של הכסת, שתיאר את קליטת התלמידים העולים במערכת החיוך 

������	��
	�	�������"'#�(#%במערכת החיוך �����#%#'פי תוי משרד החיוך, בסוף שת ���

�,##'�, בשת הלימודים תשס"ט ,##'פי תוי המשרד לקליטת העלייה לשת �ולדו בישראל. על


��	��	�	�	�����%('�**למדו במערכת החיוך �4&##'��	�	����+�	���	��5��'#%%4����������	�����


הישגים לימודיים. מצא כי יש מקום לסיוע סקירה על תכיות הסיוע לתלמידים עולים ותוים על 

��וסף לעולים על מת להביאם להישגים שווים לאלה של התלמידים ילידי ישראל.

סטרבצ'יסקי, לוי �5�����#%#'דו"ח וסף שחיברו מכון ברוקדייל ומשרד הקליטה בשת 

�בחן בי וער מחמש קבוצות מוצא (��#%#4'וקוסטטיוב,  	���	���������
דהייו ארצות ��

��	�����דוברות צרפתית, אגלית וספרדית, ויוצאי אתיופיה וברית המועצות לשעבר)���	���

� חשוב לציין כמה תוים בולטים��הרלווטיים למחקר זה����������	�&#H� וערי המכלל ב

����H"!�3שולטים היטב בעברית, אולם בקרב עולי המערב מצא שיעור מוך יותר ���������	��

���H)(של בעלי ותק של שתיים עד חמש שים בארץ מוכה: �
�&(H�����
��������	�	������

�	������		���	�	����	�	�����������
	���������	�������������������������	����

�	����������	�������
��������	��
����	������������������������������������������

�	���������	��������������
	����
	����	�	����� ��������	�&#H���	������		��

���	����	��		����	������!"H��	����������	�����	��	�������������������������

�	�������� +
� ������הספר שיתן לפות אליה בעת הצורך��	����������������	��5$��4�-��

����	���בולטות היא דמות המחך. ������

��� ���������
�החיוך������������ �

המחך בבית הספר היסודי הוא חוליה בשדרת המהיגות החיוכית בבית הספר ודמות משמעותית 

����	�5��	�	������
�'#%'�������������	��������	���	���	�המחך ���������	�	��4��	���

��זכר גם ההיבט החברתי: ��4!%#'�5הלשכה לתאי שירות עובדי ההוראה

המחך עוקב אחרי התפתחותם הכללית של חיכיו, התקדמותם בלימודים 

והשתתפותם בחיי הכיתה ובפעולות שמחוץ לתכית הלימודים. תשומת לב מיוחדת 

מקדיש מחך הכיתה לתלמידים הסובלים מקשיי הסתגלות חברתית, מכוון את 


��הטיפול האידיווידואלי בהם, תוך חיפו����
		���-�����������	����	�����

המהל, עם חבר המורים, עם הצוות החיוכי ועם הורי התלמידים, ולפי הצורך גם עם 
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>��

�	���������	��הספר. על המחך ליזום מפגשי הורים עם המורים למקצועות �

���השוים	
�����5)�*�4��

מתבטא בסעיף זה, עולה כי למחך ����מהגדרת תפקידו של מחך הכיתה בבית הספר היסודי, כפי ש

� ������������	����	������� 	����������	���������	������	����
������������	���

�ההחה כי  ��	��� -	���� �	��	� ����
�� �	��� ��� ���
� 
���� �	������� �	���

���	�������	�������������	��������������
����������	�������

	�������	�����	�����	�������������	��������	����������������������	���	�����������

�	������
����������
��	�����������
�8(%#'��מוסוגו��������	�����שיידר��5����'###�8

�מוסוגו�שיידר ויצחק �'#%#� ��האורייות הרגשית�4 �	������� �
�������		�� ������ �	���

��	��������	���3��	��������	����	��������	���
������
��-���-	���������חיוך �

������������
�	������	����	�����	�	����#%#4'5מוסוגו �שיידר ויצחק��להביו וליישמו��

�����������מהלים �������
���תפקידו כמחך��דרשות מן המהיג החיוכי��תכוות���

�	�	����	���� ��

�אוש טובים�	��	 ����������	��� �����������	���	���� �אמון באשים� ������	

�	������� �יכולת יהול דיאלוגים� �	�	�� ���	� �חוסן פשי� �אורך שימה� ������	

�לראות את קודות האור ����������
������	� להל מערכת יחסים ויכולת פיתוח �

�������	���בעל מודעות גבוהה למצבים בין אישיים וממה�����������������	�

�4*(� ���5וארגוית��

����
�� ���� ��	��
��	�	��� ��������� ��	���������	������
����������
� �	��� ����

ולתפיסות של המחכים בבית הספר על תלמידים עולים יכולה להיות השפעה רבה על שילובו 

�����
���	�������	��	����	���������	����7�"1'�5/���7�	�������	�	
	�����"�����

1���	�����1
.��'�$����.�	��	�	�����	���4�������
��	������	��	������	��

����"�����"�����%�'1"��57הגיעו להישגים גבוהים בתחומי השפה וברכישת מיומויות חברתיות

���:�#����:��#!��������7�	2�� �4��


���'%#'משרד החיוך, 
������5בחוזר מכ"ל משרד החיוך משת תשע"ה	���������החיות �4

����	�������
	�������	���	�������	��������	��
���	�	, ובהן זכר כל אחד ���	������

�������	����	�	�����	�
�מהל �מהל, צוות כולל ומחך הכיתה. בהחיות למהל כתב: �3

�� ��� ���������� ��	���� -	���� �
� 	����� ����� �	���	�	���� ���� �	��
�� �	�	��

	������ �	��	��� ��	��� �	������ �	������	������ 	������ �מחכי �למחכים אמר כי "על�


���+הכיתות להל מעקב אחר השתלבותם של התלמידים העולים באמצעות ��K�	����	���+���	�

� ���������	���� 	�	������������ 	����		������		����� ��		��	���	��	���������������

����� ������ ��	������� �	��
�� �	�	. מקום כבד בתיק זה יש לקליטה החברתית ���

��ולכשירות התקשורתית והאורייית של התלמיד העולה. 

� ��
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��� �טיפוח כשירות תקשורתית וכשירות אורייית� �

�תפקידה של המערכת החיוכית בבית הספר להוות מסגרת חברתית המשלבת את הילדים העולים

�	���� �������
�����	�
� �
� �
	��	���		��	���	��	���������� 	�	��������	������
�

� ��������������� �	����� �	��5'##)�4��� ����	������
������	��� ����� ������	���

��4&##'תקשורתית בצד כשירות אורייית (שאול, ��

�.�"�5��	����������	�את המוח �	����"�..
�#��.�1בע לראשוה היימס (��$�4�	���

�=���4��	���		�������	�������������	�������	���������
��
�����	���
�������

שליטה במכלול מיומויות דבורות בקהילה תוה בהתאם לסיבות תקשורתיות ��������������		�

	�����
4�##''תרבותי (מוצ'יק, ���	����
�������	���	��	������ייה��������	����������	��

���	���
������	��	����	���������������������כיצד להבחין בין האמר למשתמע	������

� �	������ ���5����כיצד ליזום ושאים חדשים בשיחה��	� ����� ). לשם יהול #%#'�����

�	�����-������תקיה בחברה מסוימת אין די בהכרת הקוד הלשוי המשותף לחברה זו�������

מול אשים ��במיומויות לוות המדריכות את הדובר בהתהלותו התקשורתית בסיבות שוות

על אמצעים שאים מילוליים כמו שפת המשלבים השוים, הכווה לידע על מטרות שוות. �שוים ו

��
���איטוציה,������	������	��	����������
��	������
�	��
(מוציק, �מוסכמות ימוס ועוד

#''#�83��.��6�!�$��#����=4���

��	������	�������	����אורייית ���	����� ��	�����������	���������
����������	�

אקדמית שהשליטה בה מקה ללומד יכולות התמודדות עם החומר הלימודי בבית הספר (חיים, 

'#%(� ���	��טיפוח הכשירות האורייית של תלמידים הוא משימה מרכזית בבית הספר4 �	������

���������������	���� ����	�� ��	
��������להשתמש בשפה הכתובה באופים שוים�	��

� ��� ���� ��	����� ��� ����� ��� ��	��� ��� לשויים שרכישתם �תהליכים קוגיטיביים������

���	��
�����������9מעוגים������	קשרים חברתיים ותרבותיים. פיתוח כשירות אורייית �

	��������������	�� ���
��מיומויות השפה הדבורה ופיתוח קריאה וכתיבה משמעותיות,�

��	���שות �מושכלות, פרשיות וביקורתיות בכל תחומי הדעת ולאורך כל	�������	������
���	��

�תקשורתית רכשת בתוך זמן קצר למדיי, ואילו רכישת כשירות אורייית�������	���	��������	�

��ים רבות.אקדמית משכת ש

��� ���
�להוראת שפה שייה ��

במחקר יש גישות שוות להוראת שפה שייה, מהן המדגישות היבטים לשויים ודקדוקיים 

�החיויים לרכישת השפה השייה, מהן המדגישות היבטים תקשורתיים. 


�	��������������הראשוות ��	�����	���		���(המבית) �����������	����	����������

50�#�����4�����גישה זו עסקה ביסוח שיטות ליתוח מבי מסודר ומפורש של הדקדוק�	��������

�
מיטבית של השפה השייה, המכוה ���	�	�����	�השוים�שידע במבה השפה על היבטיההחה ��

� ��
	������������דגלה בעיצוב התהגות הלומד תוך התבססות על האמוה ש"יש �	�������

�פוולוגיה ���������������	��4�����!'' �%##'���������5����ללמד את מבה��
����

�����	�	�����	-�������������	��גישה וספת היא הגישה הישירה המכוה גם "גישת ההטבלה"�

�������
��
	�����
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..�"בשים האחרוות שולטת הגישה התקשורתית (���	�$��&�������4������������	��

�� ��� 	��������� �������		���למד��� �	������	��� ���
������ ��� �

��מבה השפה 

� ������אי�� ���� ��	��� �	����� � =V�� ��	�������� חשבת משפיעה ויעילה ביותר, ��	��

והודות לה אפשר להביא את הלומדים למצב שבו הם יוכלו להשתמש בשפה השייה ביעילות 

���	��������		��������8'%#'דוביר, 5�'#%(��4�����	����	������	�������������������	�

������על תאוריה מסוימת, אלא יש תאוריות שוות החשבות חלק מגישה זו (#��=>;E������#�

����4�������������	����� ����� �	�5"�.����������� ��
	� 1���	�����4� ���-	���� �	�

�����רכישת שפה שייה דומה ������	���-	���������		��������	�������������-�������

��3במהלך שיחה הדובר המוסה מתאים את דיבורו לרמה של הלומד, וכך וצר קלט מובן

��.�������������
	���������	������
4��"% �'%#'(דוביר, ����

��51ת האיטראקציה 	תאוריה וספת היא תאורי�	�������	����	����יצירת הזדמויו��	�����4

��������	����לאיטראקציה���	������		����	����פה השייה. אם כן, יתן��	����	��������

��	�����������	����	���������	���������������	
����		���������	����������	��

�����������

הוא שימור השפה של התלמידים העולים. מצא כי שימור ��הושא שהחוקרים אים חלוקים בו

שפת האם וטיפוחה כחלק מדרכי הקיית כשירות תקשורתית אים מאטים רכישת שפה שייה אלא 

מועילים ללימוד זה ומזרזים ומרחיבים אותו. מתן לגיטימציה לשפת האם מקה לילדים �3���-�

�������	��	����ביטחון עצמי וכוות רגשית לפתח ידיעות בשפת היעד. בצד לימוד השפה החדשה

��קבל מהמורה או מן הגת�	��������	�����	�����������������������	������
��	����	��	

החוקרים ממליצים לאשי ��לשויים איו בעיה אלא יתרון. על סמך זה�שהחיוך של ילדים דו

החיוך לשפר את מודעותם לחשיבות שימור לשוי ותרבותי אצל ילדים במשפחות עולים (בקר ורום, 

���8)%#'�����טב�8*##'���#�����������לשוית ורב�בישראל, החשבת רב4	��	�������	�����

השפה שוים מאלה שבארצות הגירה אחרות משום שלעברית יש תפקיד רגשי, אך הוא שוה מזה 

��� 4)%#'של שפת האם. לדברי טבאום (

��הדברים חשובים בייחוד בהקשר של מערכת החיוך... יש לשים לב שבד בבד ע

המסרים החיוכיים והאידיאולוגיים שהמערכת מקה באשר לערכי החברה הקולטת 

���
	��������	���	���
���	�������	����
�������	����������������

� ��5"(48���������	�����������
	��������	�����������	����������������

5��	����	������������������	�
�������	������ ��"&�4��

מה גורמים משפיעים על מידת ההצלחה בהוראת שפה שייה ובטיפוח כשירות תקשורתית �	��

	������ואורייית. �����		�������	�����������	�������	��	����������	������	����

���	�����������	������	
���	�	��	�מבה�������	�������
��	
	������
���	������

4��&##'יבור ועל ההבה שלו בשפה השייה (מרמלשטיין ואראל שריסט, 	�������������	��	����

� �		�� 4+���� ����� �����5� 	����� ��	�� �������� ��	���� �	��	���� �
ראה פחות ����	

���(�����5�	-�	�	���	�	�	�����לרכישת השפה השייה��מאמצים ולעתים אף התגדות פעיל��#�

�=>;E���.���	����/
� ��#��=����4��
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���	�����������		����5��������������������������������
��	������
���	����
�	��

������	��5). משפחות רבות מתחילות ללמד את הילדים את השפה החדשה לפי העלייה&##'��	����

��	�����		���בקייטות�����������������������������הכה זו יכולה לתרום להפחתת החר+4

�	��	�� ��� ��	���� ������ ��לאחר ההגעה למדית היעד תמיכת ההורים  ����	�������

���	���-	�����-�����	������	��בזימון הזדמויות להתסות בשפה ובמתן ��שייה��������

��
����	�	�	�����

���	גורם וסף המשפיע על מידת ההצלחה בטיפוח כשירות תקשורתית הוא דרך הלימוד: �

��������	�����������	��	�����-������������
�����	��	���������	�����������	

����� ��
�	��5����������	��%�����6�!����	�#� �	��שאים�������4<=������	����	�����

	��ושאים	����������������������	��������������	����	��������	�����������	�����

��	�����	���	��
����������	��	�����������������	��ושאים����������הושאים���������

	��	��������	�	��� ���������������������
	��������	������לשות�	�������������

��������������-�����������	������	����
���������������
����	
���	��������	���	�

��������������������	����	�������		������������	�������
�����	��
�������	�����	���

�	�	�	������הזדמויות����	������������	�����לשוי�����	����	��	��	���	�	����	����

������	
���	������������

�תכית הלימודים �"עברית כשפה שייה  �

ה בעברית כשפה שית הלימודים הראשות תכייה לתלמידים עולים חדשים פורסמה בש%,*&��

פורסמה התכית השלישית, והיא המשמשת את �,##'. בשת ),,%התכית השייה פורסמה בשת 

מערכת החיוך עד היום. התכית מיועדת לתלמידים עולים מכיתה א' ועד י"ב מרגע כיסתם 

	�������	��למערכת החיוך בארץ: "התכית ועדה לתמוך בתלמיד העולה ���-�������
		���

��������������������������������������	��-����������������	�����������������

5� �האגף לתכון ולפיתוח תכיות לימודים��� �'##,� �). התכית מדגישה היבטים פדגוגיים, 


���������דידקטיים הכוללים גישות, עקרוות והצעות לדרכי הוראה�������עולם בלשית��

�פוקציולית�������
רואה לגד עייה את כל מרכיבי השפה מן ההגה הבודד ועד לפיתוח �������

ושמה לה למטרה לפתח כשירות תקשורתית ואורייית הן בעברית כשפת ���	���	��	��������	

������	��אם הן בעברית כשפה שייה. מכאן שתכית כזאת צריכה לכלול ידע לשוי (פוולוגי, מו

תחבירי) ודבך וסף שיעסוק בכישורי השיח ויכלול את כללי השפה בהקשריה �לקסיקלי, סמטי 

������������������5����תרבותיים, כאלו הדרשים ליצירת כישורי שיח שוים בעל������		�

תרבותיות לבין אימוץ מלא של תכיות �תשס"ח). התכית וקטת עמדה הפועלת בין ההכרה ברב

�������לשויות, כלומר יש הכרה בחשיבותה של ההמשכיות התרבותית לשימור שפת האם�	��

התכית מתמקדת בחמישה עולמות שיח התורמים לטיפוח הכשירות התקשורתית והאורייית של 

���	�����
���	�������
������������������������	��	����������	������
�����
���	���

����
������	���השיח המופיעים בתכית זכיר בקצרה שלושה: �

%���	��� �������� ��� �	��� ���
�� ��	�	��	���������	���� ��� ����� ������ �	�����

יומיות ובסיבות �ולחזק את הכישורים הלשויים הדרשים בסיבות יום���������	�

��������	������	����
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'���������עולם השיח של תקשורת ההמוים, שמטרתו לחשוף את ה���	�������	�	��

��������	�����������	��������������	
���	�������������������

)�מקצועות הלימוד. עולם שיח זה כולל עיסוק בטקסטים עיויים מספרי �3עולם השיח העיוי �

לימוד, המפתחים ידע תוכי ויכולות שיח אורייי כתוב ודבור החוצים בתחומי השיח הבית 

	����האגף לתכון ולפיתוח ���	�����	�����
	����5על פי המלצת כותבי התכית���������	

4�!% �,##'��תכיות לימודים��

מלבד עולמות השיח מופיעה בתכית הלימודים מערכת סטדרטים הקובעת לאיזו רמת שליטה 


��#&�התלמידים צריכים להגיע בסוף כל שלב בתהליך הלמידה. התכית (שם:���� ��	�� 4

��טדרטים עיקריים:�

��� ���������	�����3��
��������������������	
������שוים��	�	��		�������	�����

��תוך התאמת השיח למעים ולמטרות התקשורת.�שוות

��� 	��3ִּתהלוך המידע והבת המשמעות �����������������	�������	������	�����-����

�דעת שוים ומערוצי תקשורת שוים והבת תו�������	����������

��� ��
�	������
�����������3���������	�����������������	�	�����	�	����	���������

��התקשורת ולסיבותיה.

��� הכרת העקרוות המביים של הלשון העברית, גילוי �3לשוי ���מודעות לשוית וידע �

��החוקיות שבה ושימוש בידע לשוי זה למטרות שוות.

מקפידים להדגיש כי "על התלמיד להפעיל את ארבע מיומויות השפה: האזה, �בתכית הלימודים

דיבור, קריאה וכתיבה. כל ארבע המיומויות כרוכות זו בזו ומשפיעות זו על זו" (שם). ולא בכדי 

��הסטדרטים המשיים מאורגים בחלקם על פי ארבע המיומויות הללו. 

���	
����
	������	���������	������יו בסיס ליסוח עקרוות והמלצות להוראת עברית �


	����כשפה שייה	��
�		���באתר של משרד החיוך�����	�����4 �'%#'משרד החיוך, ���5

��� �� �������������� תוך שמירה על שפת האם ותרבותה והישעות על המטען �		���������

�התרבותי והלשוי הזה��

��� ����	��
�כשירות תקשורתית וכשירות אורייית �בשי מסלולים מקבילים�וקֶה��

��� ���	���הבה ודיבור קודמים לקריאה ו���

��� �קשר באמצעות טקסטים אותטיים מאורגים בושאיםהקיית יסודות הלשון בתוך הֶ ��

��� ��	��������	��	�
פי תביות לשון, מן הפשוט למורכב, מן הקרוב לרחוק, מן השכיח ���������5

��4���לדיר ומן המוכר ��

��� �����
����	
�����	����	����	�����

��� ���5���������	���4�	�����

��� �3ובהקיית הקריאה והכתיבה ��תבית היסוד בהקיית השפה הדבורה היא המשפט��	����

��� �		������������בדרך פוקציולית, בתוך הֶ ����
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ראה אפוא כי ביסוד העקרוות עומדת התפיסה המדגישה את תפקידה של התכית בהשתלבותו 

�����ל התלמיד בבית הספר ובחברה בכלל ואת מקומה של הכשירות התקשורתית והאורייית �

בהשגת יעד זה בפרט. הכווה היא להבטיח "כי בסופו של תהליך תלמידים שעברית איה שפת אמם 

5�������	���������������������������
���������	������האגף לתכון ולפיתוח 	���������

��#% �,##'��	�תכיות לימוד�		��	����		������	������4��

�אורייית����	����������	�����	���הקיית ��3���������+�במחקר זה תמקד בעיקר בסעיף ב

�),,%�שלא כתכית הקודמת מ4��,##'5מאחר שהוא אחד החידושים בתכית הלימודים האחרוה �3

��������������5	�	�����������	�� שהתבססה על שי צירים פרדים�3 ���	�������������

�����4�	 ���5בתכית האחרוה מדגישים את ההיבט הסיכרוי ��3������	�����	������������

��הכולל שילוב בין שי הצירים�4,����	�����������	������	�������
�����������	������	��


�	���	����������	��התקשורתית הן את הכשירות האורייית על ידי חשיפת הלומדים ������

����������������������������

��,##'לצד העיקרון הסיכרוי מקפידים להדגיש בתכית הלימודים (�����	��������������	�4�

תשתיות דיבור לפי העיסוק הפורמלי בקריאה ובכתיבה, שכן יש חשיבות רבה למוכות המבוססת 

�����	���	���
���
	����������	���
�� ��5��������������	��,*�4��

������לא דון במאמר זה בממצאים על אודות ההיבט התרבותי ועל אודות חשיבות שפת הבית

4��בהכה5שלושאים חשובים אלה הקדשו מאמר פרד ��

��

����������� �

��������פדגוגי מקודת מבטן של מחכות בבית הספר היסודי ����	�������	������	�������

������	��
���	�	�������	����������	����� �	���	���������	����������		������	���	�

�ההמלצות הקשורות לטיפוח כשירות תקשורתית וכשירות אורייות �ההחה היא שהטמעת שתי 

�	�������� ��	��� ��	�� ��
���� ����	��� ����� ��	��	���������	��� ��� ��� ��	���

	���האיטראקציה החברתית�����	��
���	�	�������	����������	���������	����

��

����������� �

�
������� �

��המשתתפות במחקר היו ארבעים מחכות המלמדות בשמוה בתי ספר יסודיים שוים במרכז הארץ

ולימדו בעבר או מלמדות בפועל תלמידים עולים מארצות מוצא שוות בכיתתן. מתוכן שמוה 

��������מחכות�ן, לעשר מחכות ותק של עד שש שים ולשלושיםמחכות היו עולות חדשות בעצמ

��שבע שים לפחות.

������
��� �

4�ראיוות5איכותית כמותית (שאלוים) למתודה שיטת המחקר שבחרה משלבת בין מתודה �

כגון שות ותק בהוראה, ארץ ��בחלקו הראשון של השאלון כללו תוים בלתי תלויים של המחכת

�	�����������ים וספים אשר היא ממלאת בבית הספר �
	���בחלק השי��	���������������
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������� ���וארבע שאלות שוסחו על דרך החיוב����	��	������%�3��8������3��8'����
����	�

�3"�	�������3��8)במידה ביוית; ��3(������������	���

��איון עומק שהתבצע פים מול פים	����בשלב השי שלאחר מילוי השאלוים בחרו שבע מחכו

כל הראיוות הוקלטו על ידי רשמקול ושאי הריאיון היו תפיסות, עמדות ורגשות של הבדקות. 

�����������������

��

�
������

ממצאי המחקר כללו תוים רבים מקודת מבטן של מחכות לתלמידים עולים בכמה תחומים: 

������	�������	���	����	��וגי. יתוח הממצאים שיוצג להלן מתמקד בשתי סוגיות בולטות ��	

��	�����	��������������	����	��
���	�	�������	����������	�������������� 	�����

��	������	��������	��������������בהבתן של המחכות את ההמלצות �����	���������

��	�����	����וכשירות אורייות. והעקרוות הקשורים לטיפוח כשירות תקשורתית �����	�����

�	��������	���	���

על מת לבדוק את הרקע ותשתית הידע התאורטי של המחכות בחרו ��וסף על שתי סוגיות אלה

להציג את ממצאי השאלה שבדקה היכרות של המחכות עם תכית הלימודים בעברית כשפת אם 

��ואת התכית החדשה בעברית כשפה שייה.

בחלק הראשון יוצגו ממצאים של חמישה היגדים שהמחכות השיבו עליהם בושא השילוב 

��פדגוגי של התייחסות המחכות לתלמידים העולים:�החברתי. ממצאים אלה וגעים להיבט הפסיכו

%��הדבר החשוב לי ביותר הוא שהתלמיד העולה בכיתתי ישולב מבחיה חברתית.�

'�צליחה לשלב מבחיה חברתית את התלמידים העולים עם בעבודתי עם התלמידים העולים אי מ�

	��	��	�	��������

)���אי מאמיה ששילוב חברתי של התלמיד העולה בכיתתי יביא גם להצלחתו הלימודית.�

(��פרד�����אי חושבת שכדי לקדם את התלמידים העולים כדאי ללמד אותם ב��

"�	�	��במהלך עבודתי אי ����������	�����
����	���		���
��������	�	��	����	��
�

�	�	�������������	�����

בושא טיפוח כשירות ��שלושה היגדים שהמחכות השיבו עליהם�בחלק השי יוצגו ממצאים של

��תקשורתית ואורייית. ממצאים אלה וגעים להיבט הפדגוגי���� �	���	������� ��� ���

התקשורתי והאורייי. שילוב זה מדגיש את במישור הסיכרוי, הייו שילוב בין שי הצירים: 

����	����������������������������������	����������	���	�
��������	�������	����

��	����������	���� �
� �	���� �� ����� דידקטיות בוגע לתחומים אלה ועל תרומתן ���	

��������בחרו להתמקד בשפה הדבו��לטיפוח הכשירות התקשורתית והאורייית ������ ��

������	�	�����	������������ ��������������������������������������������
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��בהוראת העולים אי מקצה אותו הזמן להוראת השפה הכתובה ולהוראת השפה הדבורה.�.1

��אי חושבת שחשוב להקצות יותר זמן לשפה הדבורה מאשר לשפה הכתובה. �.2

�ה. דבורה מאשר לשפה הן לשפה הכתובשחשוב להקצות יותר זמאי חושבת �.3

אך שלוש השאלות גם יחד ועדו לבדוק בין היתר אם  ,לכאורה יכולו להסתפק בשאלה הראשוה

��יש עקביות בתשובותיהן של המחכות ובתוך כך בתפיסותיהן את הושא. 

� �

�הצגת הממצאים  �

לב מבחיה חברתית" הדבר החשוב לי ביותר הוא שהתלמיד העולה בכיתתי ישו" :ההיגד הראשון

לתפקידן החיוכי בשילוב של התלמיד העולה  ביחס מדגיש את תפיסתן של המחכות היגד זה –

��.1בבית הספר, כפי שיתן לראות בלוח 

�: עמדות בדבר חשיבות השילוב החברתי של התלמיד העולה1לוח  �

  ��

) לחשיבות 90%אוד () עד רבה מ10%מן הממצאים עולה כי כל המחכות מּודעות במידה רבה (

, מעיד �$#�"�� 4.9שילובו החברתי של התלמיד העולה. כאמור, ממוצע העמדות הגבוה, שעמד על 

על האחידות בעמדותיהן של המחכות בדבר החשיבות הרבה שהן מייחסות לשילובו החברתי של 

�התלמיד העולה.

" ?ולה להשתלב חברתיתבראיוות עם המחכות הן שאלו: "מה לדעתך יכול לעזור לתלמיד הע

מלבד ציון תמיכתן של המורות עצמן בשילובו בדרך של הבעת אמפטיה, תמיכה רגשית וחיזוקים 

היו שאף צייו פעולות אופרטיביות כגון הצמדת חוך, הטלת תפקידים על התלמיד העולה  ,חיוביים

��ושיחות אישיות לעתים תכופות ולא רק בעת הצורך המָידי.

עבודתי עם התלמידים העולים אי מצליחה לשלב מבחיה חברתית את ב" – ההיגד השי

התמקד בהצלחתה המעשית של המורה בשילובו  –" התלמידים העולים עם שאר תלמידי כיתתי

החברתי של התלמיד בכיתה. מן הממצאים עולה כי הן זוקפות לזכותן הצלחה רבה בקידום 

 12.5%אכן מעידות על הצלחה בשילוב חברתי,  77%, ומעל 4.1-התלמיד. ממוצע תשובותיהן הגיע ל

��.2במידה מועטה, כפי שיתן לראות בלוח  10%-במידה ביוית ו

���

���

במידה רבה �במידה רבה�במידה ביוית�במידה מועטה�בכלל לא

�מאוד  

עמדות ביחס לחשיבות השילוב החברתי של התלמיד  

��העולה
����
�������

��
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���: הצלחה של המחכות בשילוב החברתי של התלמיד העולה*� �

��

יש לציין כי דווקא המחכות הצעירות יותר שלהן ותק של שש שים ומטה, סבורות שהן מצליחות 

�������	������������	������
���	��������������	�5���R*��: כות שלהןמזו של מח (

��	������מצא כי מחכות שהיו בעצמן עולות חדשות��שבע שות ותק ומעלה. כמו כן����	������

��לדברי המחכות העולות�4����*�R��5לשלב טוב יותר את התלמיד העולה בכיתתן מבחיה חברתית 

ים העולים בכיתתן קשר מעולה "כי גם אי הייתי עולה חדשה ויכולתי להבין וצר בין לבין התלמיד

אותו וגם שיתפתי אותו בכל מיי דברים שעברו עלי כעולה חדשה ואת התהליך שעברתי כדי להפיח 

��בו תקווה ולהכיס אותו לפרופורציה". 


�
������
������������"אי מאמיה ששילוב חברתי של התלמיד העולה בכיתתי יביא����3

���	��	��3���	��������������	��	����������	���������	���

���+
��
����
���
������
�������
�������������� �

��

�'%הממצאים מראים שרוב המחכות מאמיות במידה רבה ("H5�����������	���4!"H�����5�4

**�"H����	�	����	������
���	�������	��������	��	��4������	�	����	��	����������


������	������	���������	�����מאמיות במידה ביוית. ראה כי לדעת���������������	�

����	�������	��	����������������

���
�����

���

���
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��	
��	�
������
����

������

���

���

	��

��������	
���	����	���	��במידה ביוית�����	���	���

������

�����
������
����������������
��
������������
������
�����




	����������������������עיוים בשפה וחברה����������
������������	�������������������������

��

>=�


�
������
��������������	אי חושבת �����3���	�����	��
���	�	פרד ��������������

����	����	�	�������לבדוק את עמדתן של המחכות בדבר הוראת עברית לתלמידים �	����3

��העולים בפרד משאר תלמידי הכיתה. 

����: הוראת התלמידים העולים בפרד משאר תלמידי הכיתה�0

��

����H5"%מן הממצאים עולה כי כרבע מהמחכות סבורות במידה רבה (������
�4*�"H��	�	��4

�����	����	��
���	�	H��������4*)מידים הילידיים. כמעט מחצית מהמחכות (����	���	�����


���H�5#(במידה ביוית שיש להפריד, ואילו ����	���������'#H5������������4%#H�
����4

��	���	��	��'�. יתן לראות כי יש עקיבות בתשובותיהן, והן בטוחות שהשילוב של התלמיד ,

���	� �������	� ���	������
�������
���������	��������������	���������
��-��������

��	�����היערכות, הכת חומרי למידה, עבודה דיפרציאלית ועוד. ���3


�
���� ��
���� ��� ���� ��� ����"במהלך עבודתי אי ��������3 ��	���� �
� ���	�� �		�

�	�	�������������	�����
��������	� 	��	����	��
���	�	�����3����
�����	���	���

� ����
���	בא לבדוק את עמדתה של המחכת �������ושא זה חקר בשאלוים ובראיוות���

���בדבר חשיבות הקשר שלה כמחכת עם הורי התלמיד העולה ככלי להצלחת שילובו החברתי	��	�

�����	��-��������
���	�����	������������	����	������
���	�	�����	���������������

������
���������	��� �

� ��

���

���
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הוראת התלמידים העולים בפרד משאר תלמידי  

	���	�
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���/������
���
����������
������������ �

� �

�	�����
��	�����!#H� כות מקיימות שיחות במידה רבה עד רבה מאוד עם הורי התלמידמהמח

���	������
���� ����	����	�����	�	�������	�����
���		���������	'#H����������	�

����H#'מקיימות במידה ביוית, ועוד  ���
�� ��	�� ����מחכת�מצאה��	�������	���

��	���	�����
����	���		���	�����
�����������	�	����������	�����
��		���	����

��	����������
��)�*���

מתוך הראיוות עלה כי שש מתוך שבע מהמחכות רואות את החשיבות שבקשר עם הורי התלמיד 

������	������	������
��למיד העולה מבחיה חברתית, רגשית ולימודית.�

���� ����� �	���
�� �	��� �	����� -�� ���	
�� �	���� ��	�� �	
�� ��� ���

הכיווים. (האם פגשת עם הוריו?) כן, פגשתי איתם פעמים רבות והייתי בביתם (הוא 

�	�	��היה תלמיד עם בעיות התהגות?) לא אבל היו לו הרבה קשיים רגשיים (כיצד באו

��ביטוי אותם קשיים?) הוא פשוט התבייש, היה מופם, לא יצר קשרים חברתיים.

כן, זה ברמת חובה. אחרי חודש שהבתי שאי לבד ואין לי עזרה משום גורם קראתי 

להורים של התלמידים העולים לשיחה והפיתי אותם לקבל עזרה אחר הצהריים 


������	���������	��	�����	�למורה שותת שיעורים פרטיים וזה עזר. כל פ���


להבין דברים לעומק. ההורים אבודים ומסים לשרוד והבתי שגם הם צריכים 

��חיזוקים שהם עובדים כון עם הילד. שלחתי הרבה אס. אם אסים על כל דבר.

רק מחכת אחת אמרה כי איה מזהה את הקשר בין קידום התלמיד ובין יצירת קשר עם הוריו: 

מוצאת קורלציה. בבית דואגים לו לשיעורים פרטיים, אך אי לא חושבת שהקשר שלי "אי לא 

��איתם הוא זה שקשור ללמידה. אי פגשתי עם ההורים. לא הייתי שם בבית". 

��

�עד כה הצגו ממצאים הוגעים לשילובו החברתי של התלמיד העולה מקודת מבטן של המחכות�

��	�	��הקיית העברית בשי מסלולים �יקרון הסיכרוי����
שלושת ההיגדים שלהלן בוחים � 

��כשירות תקשורתית וכשירות אורייית��ושמו ��התמקדו בשפה הדבורה ובשפה הכתובה����

��המוקדשת לכל אחת מן האופויות���������	��������

���

���

�	�

�
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��������
�������"בהוראת עברית לעולים אי מקצה אותו הזמן להוראת השפה הכתובה ו����3

עוסק בהקצאת הזמן מתוך החה שזמן יכול להעיד על מתן עדיפות לתחום אחד ��������������3

��על פי תחום אחר.

���1�����������������������
��������� �

��

מהמחכות חושבות במידה רבה מאוד שיש ללמד במידה שווה את �H''מן הממצאים ראה כי 

����������������������������� ��('�"H�������	��-���������כלומר כשי שלישים מן �

�*המחכות סבורות כי יש ללמד במידה שווה את לשון הכתב ואת לשון הדיבור, ורק "H� כותמהמח

��	��������������
��
������������������)�*"�5��������������*4�מהיגד זה אפשר להיח �

��	�������������ראת שתי האופויות: הכתובה והדבורה.שרבות מהמחכות מקצות זמן שווה להו

בדקו אם לדעת המחכות יש עדיפות להוראת השפה הדבורה ��שאיה מבוססת על פרשות

לתלמידים על פי השפה הכתובה. לפיכך יתן להן ההיגד: "אי חושבת שחשוב להקצות יותר זמן 

��������������������������������

���2�	���������������������
������ �

	

�(4TO, כלומר במידה ביוית *%�(מתשובות המחכות עולה כי ממוצע ההיגדים היה %*5����	��

מהמחכות סבורות במידה רבה עד רבה מאוד כי יש ללמד תחילה את הדבורה ורק אחר כך את 
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���-���הכתובה, ואילו השאר אין סבורות כך. חמישית מהמחכות סבורות שממש לא צרי���-�

%*�"H�.כון במידה מועטה חושבות שההיגד הזה��


�
������
��3"אי חושבת שחשוב להקצות יותר זמן לשפה הכתובה מאשר לשפה הדבורה"����3

� ���	��������� ���� ����	���������	�����������	���!���*��������� ������	��

��בתשובותיהן של המחכות. �החלטו בכל זאת לשאול כדי לבדוק אם יש עקיבות

���3�������������
������	��������� �

�

�������	�����,�������
�&#H�,ן סבורות שיש להקצות זמן לכתיבהכות אימהמח���������

��������
��
�������	�����������	��������%�, והוא קטן בהרבה מעמדות המחכות כלפי ,

���������������

� �	���� �על שלושת ההיגדים אפשר להסיק כי המחכות מכירות בחשיבותה של השפה 

קיבלו תשובות ��ועל כן משקיעות בה זמן רב יותר. כששאלו בראיוות מה הסיבה לכך��������

��כגון "זה בגלל היסיון שלי"; "לא יודעת, מאיטואיציה"; "גם אי הייתי עולה".

של המחכות עם תכית הלימודים החדשה בעברית כשפת ������	�������היבט וסף שבחרו להציג

אם (תשע"ג) ובעברית כשפה שייה (תשס"ט). זאת הייתה אחת משאלות הרקע ששאלו המחכות 

�	�>�5"האם את מכירה את תכית הלימודים בעברית כשפת אם ובעברית כשפה שייה"���	�	�� 

תכית הלימודים בעברית כשפת אם ובעברית ������3�����8>4האם עזרת בה בעבודתך>����������

מהמחכות מכירות במידה רבה את תכית לימודים בחיוך �!#Hמצא כי כשפה שייה מוכרת לי". 

הלשוי בעברית כשפת אם, ובסולם ההיגדים בין "בכלל לא" לבין "במידה רבה מאוד" היה הממוצע 

)�)"�5.R�*�;מצא הבדל בין מורות ותיקות למח ית ). לאכות חדשות במידת היכרותן עם תכ

לימודים זו, ולא מצא הבדל בין מחכות שאין ילידות הארץ למחכות ילידות הארץ. לעומת 

�*&מצא שרוב גדול של המחכות (��ההיכרות עם תכית הלימודים בשפת האם"H������	�����4

החקרות כי הן לא מכירות �H#*את תכית הלימודים בעברית כשפה שייה. גם בראיוות טעו 


�	�את תכיות הלימודים בעברית כשפה שייה כלל, והיו כאלה שאף הביעו פליאה: �	��������

�����8���������������	����
�	��	������������8פעם לא תקלתי בה��	���������
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��	����	����������	����פדגוגי הוגע לשילובם החברתי של התלמידים����	�����	������	���

����עקרוות הקשורים לטיפוח כשירות תקשורתית וכשירות אורייות�	���	�������������	����


� �	��� �

%���המחכות סבורות שחשוב לשלב את התלמיד העולה, וכי חלק מתפקידן הוא להצליח לשלבו.�

'���� �
� ���� ���	� �	��
�� �	����� �
� ��	��� ��� ������ ���
��� ���	���	�	���� �	��

���	�������	����������	��������������
���	�������		�	�	��

)���������������	��������מוָעות ממודעות גבוהה לחשיבות השילוב החברתי של התלמידים ��

���������	�������������	�����-�������	��	������	�����������������
����	��
�

��ן הדבר מהווה טל ועומס.העולים בפרד, גם אם עבור

(�כמחכות לתלמידים עולים הן מקצות זמן רב לשפה הדבורה יותר מלשפה הכתובה. כל �

הימוקים שלהן להעדפה זו או אחרות בעו כלשון מ"איטואיציה", "יסיון", "תחושות" 

����	����

"��!#Hית הלימודים בעברית כשפת אם ו�מהן מכירות את תכ�&*�"H� ן מכירות כללאי���

�בעברית כשפה שייה.תכית הלימודים  �

� �

�
�� �

���� ������� ����	������	���� מבטן של מחכות בבית הספר היסודי בדבר מקודת �����	

�	��
���	�	������� 	����������	������ ��������	���������	����������		������ 	���	�

ההמלצות הקשורות לטיפוח כשירות תקשורתית וכשירות אוריי	��������������������	��-��

�������������
����������������החה כי כשירות תקשורתית וכשירות אורייית תורמות ��

במידה רבה לשילובו של התלמיד העולה. ואכן, זו אחת ממטרותיה החשובות של תכית הלימודים 

בהוראת עברית כשפה שייה: ��� -���� ��� 
		���� ���
�� �	���� -������	����� ��	

��������������������������������������	��-����������������	�����������������

4��, �,##'��האגף לתכון ולפיתוח תכיות לימודים����5��
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��������� �

���������פדגוגיות המעוגות בידע, ביסיון ובאיטואיציות�לכל איש חיוך פרקטיקות פסיכו

���בעקבות שים של הוראה ��'###� 	��	�� 	�	�� ����� ���� ���	����� �בהערכת ההתהלות 4

חיוכית של המחכות. מעל מחצית מהמחכות חשות שהן מצליחות לשלב תלמידים �������	�

עולים מבחיה חברתית. לא כל המחכות בחרו באותו מדד הערכה ביחס להיגד. בבחיה לעומק 

בעלות ותק של עד שש שים �
	����מצא פער בין מחכות הבדלים בין המחכות. כך מצאו מספר 

���
�������	����	������	��
��������	�������������	��מאשר מחכות ��������	����

. ייתכן שתון זה ובע מכך שמחכות חדשות במערכת מגיעות עם בעלות שבע שות ותק ויותר

ת חדשיות, וכי הן "פתוחות" להצעות ולמגוון רעיוות חדשים ומביאות ����	��יוזמות חיוכיות

אתן חדשות בחיוך וכלים חדשיים התורמים לתחושה זו. כמו כן, גם מחכות שהיו בעצמן עולות 
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�����������	����	��
��	�	�����������	��מאשר מחכות שהן ילידות ����	����������	����

שהיו בעברן עולות חדשות, חשות כי יש להן ידע שובע מיסיון האישי הארץ. ייתכן כי מחכות 

����������
�������
�	����	�
העולים החדשים בכיתתן. ממצאים אלה עולים בקה אחד �������

� ��� ��	���� ������ �
� ��	��� 	����5� 	������'##)� 45� ��		���'#%(�4�����	��� �	����

�מחכים שהיו בעברם עולים חדשי�	��
�����	����	�������
���		�
������������������

� ������	�����	������ �������	��������	���	�������	���	����אשי חיוך אכפתיים �

�� �		��� �
� �	������ ����� 	��	�� ��		��	����	���� ���	� ��� �������� ��	
�� ����� 	��

�������	����להתפתחות תלמידיהם כבי אדם שלמים: יהלו איתם ד �	����� �	�	� �����	

���������	����3. דבריה של אחת המחכותלצרכיהם, לתחומי העיין שלהם, למקורות המוטיבציה

���
� ����� ��	��� ���	� ����� 	��
��� ���	� ����� �	���� ���� והרעיוות �������3	

ים, הצמדת חוך, שהמחכות צייו במחקר, כגון הבעת אמפטיה, תמיכה רגשית, חיזוקים חיובי

���
������
���	�����
��	�	������������
�����������������	�	
����	�	�����	�� ���

� 	�		�� -����3���� מעידים יותר מכול על החשיבות שהמחכות מקות להיבט החברתי ���

��פדגוגי בעבודתן החיוכית. �����	��


��	���תחושות חיוביות אלה של הצלחה מצאו תואמות גם במחקר� �	�	��� ��	��� ����

�	��
�� �	�	���� ��� �	�������	��#%#'סטרבצ'יסקי, לוי וקוסטטיוב, �5������ ���� 4

�������	��
���	�	�����	�����	�	��	�	���		������	�H�4#&החקרים (�����������
�

&#Hת�מסכימים שהמורים מתייחסים אליהם בצורה הוג��!"H��	����������	�������������

�	��������	��	���������������הספר שיתן לפות ���	����������������	�����������

-������

��. כלומר ראה שלתחושת המחכת יש ביסוס מצד התלמידים עצמם, המעידים ��	���

�	���������	����������

חכות לגבי חשיבות יתן לראות כי גם עמדותיהן החיוביות של המ��בוסף על תחושת ההצלחה

��	�����������	��
�����	���������	������	
�	��	������	�����������
�����������
�

��	������ �

� -	���� ���� �	��
�� �	�	���� �	����� ���	
��	����	��	���� הוא חלק וסף �������	�

���	�3מהצלחתן הפדגוגית של המחכות  ���������	����	������
���	�	�����	���	�����

5��������������������	��������
�����	��-��������
�!#H�	�����
��	��������	���		��4

התלמידים העולים, שמוצאים עצמם לא אחת מתוסכלים ואבודים לוכח הבעיות השוות הכרוכות 

	��בתהליך הקליטה, שלרוב איו קל. אותן מחכות שהעידו על השיחות עם הורי התלמידים העול
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������������כאשר הורים אלה מקבלים תמיכה מהמחכת הם מצליחים יותר לעזור ולהפחית 

כמחכות מיומות הן מאפשרות ��והתגדויות וכן להקל על קושי הכרוך בתהליך רכישת שפה שייה

	�	��קליטה חברתית כוה של התלמיד העולה. בכך הן תורמות לתחושת ביטחון ע�������	�

��
	���������	�����	����	�������������5'##*�8�����#������4��
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������������מתבסס בעבודתו החיוכית על עקרוות פדגוגיים דידקטיים הוגעים למהות �����

����	���������	��הדיסציפליה, לגישות ולשיטות הוראה, לתכוה,����
�������		����	���	�

של המחכות כלפי הכשירות התקשורתית והאורייית בחה על ידי השפה הדבורה והשפה הכתובה 

המיקוד היה בושא הקצאת זמן לכל שי תחומים חשובים ביותר בהוראת עברית כשפה שייה. �3


����	�������������������אחד מן התחומים מתוך החה שהקצאת זמן מעידה בין השא�����

����אחר. כמחכות לתלמידים עולים מצא שהן הקצו זמן רב לשפה הדבורה יותר מלשפה הכתובה


�,##'בתכית הלימודים (��	���������	����	��������������	�����	�������	���������4

שפה השייה" (שם: כי היא מקדימה את השליטה במיומויות האחרות ומקדמת את הרכישה של ה

). על כן חשוב לוודא שיש ללומד תשתיות דיבור לפי העיסוק הפורמלי בקריאה ובכתיבה 4%##,,

4��*,ומוכות המבוססת על דיבור בשפת היעד ועל כישורי לשון ושיח בשפה הדבורה (שם: ��

������גם אם המחכות אין יודעות את הימוקים התאורטיים התומכים בתפיסה זו ואין מכיר

ראה שהן הביו את חשיבותו של טיפוח הכשירות ��תכית הלימודים בעברית כשפה שייה

�	���������� בהתאם לסיבות מדגישה בעיקר את מכלול המיומויות הדבורות ���	���

	�����
היא מוצגת באתר של משרד החיוך, גף ��-����##4''תרבותי (מוצ'יק, �������	�����	�

���		�
����	��� ���������	��
��������

או לא מעוייים להקות רק ידע על הלשון, אלא לפתח כשירות לשוית שתאפשר 

��ללומד להשתמש בעברית בהצלחה לצרכיו השוים. הכשירות הלשוית מאפשר

לדוברי השפה להבין וליצור משפטים תקיים ומובים, לדעת כיצד לפות לאשים 

��	��	�������������בדרך ההולמת את הסיבות... ז����	�����������	����	��

���	�����
�������������	��
�����������	��	����������	��������	���

��	�����	�����	��	��
��, פסקה ראשוה).'%#'���5	�����������	
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� ��� �	�� 	� ���� ������� ���
�� �	���� ��� ����	��� ����� 	
��� ��� ���	��� ���	������	��

��������הדבורה הרכשת בהתאם לסיבות השיח�����בשפה שייה יכול להשתמש ������	��

���
��הבה חברתית��	�	�	��������

������הכשירות האורייית, שהיא הכשירות הא�3אולם אין להתעלם מן הרכיב השי ���	��

�		��	���	����������	��������	����		��	���	�������	������	
����		������		�����

����	������	����&#H� ין סבורות שיש להקצות זמן לכתיבה, שהיא אחת מאבכות אימהמח
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��	�	
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הקיית העברית תיעשה בשי מסלולים מקבילים: אפוא כי ההמלצה בדבר ההיבט הסיכרוי "

�4'%#'" (אתר משרד החיוך, האגף לקליטת תלמידים עולים, כשירות תקשורתית וכשירות אורייית
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איה מיושמת במלואה, שכן גם אם יש לפרקים הקבלה בהוראה בין שי הצירים, הרי העיסוק הרב 

��דיבור איו מותיר זמן רב לעיסוק שיטתי בכשירות האורייית האקדמית בכלל ולכתיבה בפרט. �

לממצא זה יכולים להיות כמה הסברים: האחד הוא היעדר הבה מעמיקה שגם לכשירות 

האוריי	�����	�����������	�����������	��
���	�	�������	����������	������������	��
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הסבר לחוסר האיזון בין הכשירויות הוא היעדר היכרות של תכית הלימודים בעברית כשפת אם 
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�	������מחכות לתלמידים עולים בבית הספר היסודי מצליחות לשלב אותם מבחיה חברתית�

����	�����������	���������
���	��������	������������������ראה ������	�������

��	���� ������ ��� 	��	������� ������ ��� דידקטי המחכות פועלות על פי תחושה ������	

ואי��הן אין מכירות הצלחתן ובעת מרגישות לקשיי התלמיד העולה ולצרכיו הבסיסיים. ���	�	�

ואף אין מכירות את מערך ההדרכה של משרד החיוך ��את תכית הלימודים בעברית כשפה שייה

���������

ראה כי יש צורך בהכשרת מורים בעלי יסיון מיומים במיוחד לעולים והמתמצאים בתרבות 

�
���	�� ����	�� ���5%,,,� 8� ��	��� �	����� �	������'##)� �	���� 8'#%(� 8� ���		��'#%(�����4

��	���������������
��הדרכה והיכרות מעמיקה של תכית הלימודים בעברית כשפה ����

שייה על מטרותיה ועל עקרוותיה תקל על המורים במידה רבה בתהליך הקליטה הלשוית, 
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תכית הלימודים לתלמידים עברית כשפה שייה: 4��,##'האגף לתכון ולפיתוח תכיות לימודים. (
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 'בו וע' � קולקה, ש' (תשס"ח). פיתוח תכיות לימודים בשפת אם ובשפה שייה. בתוך�����
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עולי חבר המדיות ��
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���	�ד"ר רית גולן  �������
��בלשון עברית מאויברסיטת בר�*'*�-� ���	������������

��עברית כשפת אם וכשפה שייה. מחקריה מתמקדים בהיבטים סוציוליגוויסטיים של רכישת שפה

לחיוך ובמכללת תלפיות ומדריכה �שימשה עד לאחרוה מרצה ללשון עברית במכללת לויסקי

��במשרד החיוך מטעם הפיקוח על הוראת העברית בעל	���	� ��������� �������
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הלשון העברית והוראתה, אורייות � מכללה האקדמית לחיוך אחוה. חוקרת בתחומים

לשוית ואורייות דיגיטלית, גרית ודיסציפלירית. משמשת מהלת ארצית של תכית שלהב"ת 

�(שילוב הבה והבעה בתחומי הדעת) במשרד החיוך ואחראית על הוראת העברית בבתי הספר העל
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ברצוו להודות לגב' עבר רוטשטיין, סטודטית לתואר השי במכללת לויסקי, על אדיבותה הרבה 

��במתן התוים למאמר זה. תוים אלה אספו במסגרת עבודת הפרויקט של עבר שעסק

בהתמודדותן של מחכות לתלמידים עולים עם קליטתם הלימודית והחברתית של תלמידים עולים 

��במערכת החיוך בישראל. 

��� �ברצוו להודות לקוראים האלמוים על הערותיהם והארותיהם המועילות שסייעו לו ���

��והחו אותו במאמר זה.
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