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 1"עברית כשפה שנייה"על תכנית הלימודי� 

 חרוב
סימה אוסטר

 

עברית כשפה " של תכנית הלימודי� 2ט יצאה לאור במהדורה מודפסת"בשנת תשס

 .ב"י–'לתלמידי� עולי� בכיתות א" שנייה

שבה היא טבעית הסביבה הנלמדת בתו� והיא הא� �שפה שנייה היא שפה נוספת על שפת

  .משמשת או במסגרת לימודית למטרות חברתיות ולמטרות לימודיות

 תלמידי�מטרת העל של הוראת עברית כשפה שנייה היא להבטיח כי בסופו של התהלי� 

פה ובכתב במגוו� רחב �שעברית אינה שפת אמ� יוכלו להשתמש בה שימוש מושכל בעל

 בני אותו גיל תלמידי�ברמה של  שוני�  ולימודיי�של סוגי לשו� בהקשרי� חברתיי�

 .א��הדוברי� עברית כשפת

 ולכ� חשוב שייווצר ,התכנית חותרת להשתלבות של התלמיד העולה בכיתה הרגילה

א� וע� תכניות הלימודי� �דיאלוג מדורג ע� תכניות הלימודי� בעברית כשפת

בחינו�  תכנית הלימודי�ה� להשקה לעולי� בתכנית  ואכ� יש .במקצועות הטקסטואליי�

 . יסודי�תכנית הלימודי� בעברית לבית הספר העלל ה�לבית הספר היסודי הלשוני 

 

על פי הרצאה בכנס למורי� ללשו� ולהבעה במכללה האקדמית בית ברל באסרו חג של פסח * 

 . חלקי� מ� האמור להל� לקוחי� מתו! תכנית הלימודי�. 2009 באפריל 16, ט"תשס
2

": יסודי"תכנית הלימודי� עברית לבית הספר העל"התכנית מתפרסמת ג� במרשתת באתר  

http://cms.education.gov.il/EducationCMS/Units/Tochniyot_Limudim/Ivrit/SafaShniya/

Safa2.htm 
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 הקשריתהגישה הפונקציונלית

: הגישה הפורמלית והגישה הפונקציונלית: בחינו� הלשוני מובחנות שתי גישות מרכזיות

הגישה הפורמלית מעמידה במרכז את ההתבוננות בלשו� כמערכת ומדגישה את הידע 

מטבע . ואילו הגישה הפונקציונלית מעמידה במרכז את הכשירות הלשונית, ורטיהתא

 .הקשרית�רכישת שפה שנייה הגישה היא בראש ובראשונה פונקציונליתהדברי� ב

 � להעמיק את  והוראתו היאארגונומטרת ו, בדר� כללאצל הדובר הילידי המידע קיי

 לומד השפה .בנסיבות שונותפקוד מודעות לשונית לש� שיפור התלפתח הידע על הלשו� ו

בהוראת העברית כשפה שנייה מוש� . צרי� לרכוש את הידע כחלק מלימוד השפההשנייה 

ואילו  ,דגש על הבנה והפקה של טקסטי� בשפה בהקשרי� משמעותיי� שוני�אפוא 

  בהדגשה–  נתפס כמסייע,לשוני�הידע המטהכלומר , פורמלי של מבנה השפההלימוד ה

 .הגיל השונות גות בדר– שונה

 

 קהל היעד

 � מיועדת לתלמידי� עולי� מרגע הגעת� למערכת החינו� בשפה שנייהתכנית הלימודי

�התכנית נועדה לתמו� בתלמיד העולה ולסייע . ועד להשתלבות� ההדרגתית בכיתת הא

השליטה בשפה .  בבית הספר ובחברהמלאהו ה להשתלבותלו במהל� הלמידה ולהביא

 .להיות שות  בה� וא  לתרו� לה�, ח בחברה החדשה ובתרבותהתאפשר לו להתפת

ההפרדה בי�  ו המסגרת הכיתתית�תכניות לימודי� בתחומי דעת אחרי� שבהבשלא כ

המצב משתנה בהוראת העברית לתלמידי� עולי�   הרי–ברורות לחלוטי� שכבות הגיל 

ני� ולאו דווקא בגילי� שוושונות " תחנות"המערכת מקבלת את התלמידי� ב. ולא יציב

�, א�ה�יש תלמידי� שכבר פיתחו מיומנויות אורייניות בשפת. בראשית שנת הלימודי

בקבוצה אחת עשויי� להיות תלמידי� שזה עתה . ואילו אחרי� עדיי� בראשית הדר�

לעתי� קרובות יש פערי� גדולי� בידיעת העברית . הגיעו לאר" ותלמידי� ותיקי� יותר

�ל לאור זאת התכנית נכתבה מתו� גישה ע.תה קבוצת גילבי� תלמידי� עולי� מאו

 .מסגרתית

א  כי בתכנו� , אי� בתכנית התייחסות נבדלת לעולי� מארצות מוצא שונות: זאת ועוד

 .ההוראה יש לתת את הדעת לצרכי� ייחודי� של עולי� מארצות שונות

 

 המורי�

�לית והתכנית פונה בבית הספר היסודי יש מורה כל? מי מלמד את התלמידי� העולי

יסודי ובעיקר בחטיבה העליונה התכנית פונה בעיקר אל המורה �בבית הספר העל. אליה
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ולכ� התכנית פונה לכלל , רק המורה ללשו� מלמד לאאול� את התלמידי� העולי�  ,ללשו�

�חשוב להדגיש שהוראת עברית כשפה שנייה דורשת ה� מ� המורי� ללשו� ה� מ� . המורי

י� להתאי� את דרכי ההוראה ואת חומרי הלימוד לצרכי� הייחודיי� של המורי� הכללי

� .התלמידי� העולי

 

 עולמות השיח

 �, הידע, הוא מצבור התכני�' עול� שיח'. עולמות השיחבמרכזה של התכנית עומדי

� והוא, תחו� דעת ותחו� עיסוק, התפיסות ודרכי ההבעה המשותפי� לתחו� ידע, הערכי

 .המשלביועל  יה סוגותעל, לשו� הדבורה והכתובהבכולל דרכי שימוש 

 האזנה –עולמות השיח פותחי� לפני התלמידי� את השער אל השפה ואל מיומנויותיה 

טקסטי� דבורי� של מגוו� דר� עולמות השיח התלמיד נחש  ל. קריאה וכתיבה, ודיבור

�.  ולימודיותתרבותיות, תקשורתיות,  חברתיות– למטרות שונות, מסוגות רבות, וכתובי

 ;האופייניי� לכל סוגהלשו�  של דפוסי שיח ורכישההגיוו� בטקסטי� נחו" כדי לאפשר 

,  הפונקצייה העיקרית שהטקסט משרת–במיו� לסוגות ניתנת הדעת למטרת הטקסט 

 –לנסיבות שבה� הוא מעוג� ; להיצג שלו; מת� הוראות, שכנוע, כגו� מסירת מידע

למוע� ; שיחה, הרצאה, נאו�, כרזה,  כגו� מכתב–בניתו לת; פורמליות או לא פורמליות

 .ולנמע� ולערו" התקשורת

ארגו� ההוראה לפי עולמות השיח מאפשר אפוא עיסוק בכל ההיבטי� הנדרשי� לרכישת 

, טקסטואליי�, תחביריי�, לוגיי�(של מבני� שפה שנייה אגב חשיפה והקניה 

� .י�תחומואוצר מילי� במגוו� רחב של ) מורפולוגיי

 ; תקשורת המוני�;אישית�קשורת בי�ת: זותכנית כלולי� בעולמות שיח חמישה 

בתכנית .  המקורות היהודיי�;וכללית ישראלית – התרבות בת זמננו ;מקצועות הלימוד

ואי� דירוג ,  קושי או רמות התקדמותתדרגודירוג או מיו� של עולמות השיח לפי אי� 

�כל טקסט ב נקבעתדרגת הקושי ו, כל הרמותבטי� כל עול� שיח מכיל טקס .פנימי בתוכ

 .לגופו

 

 פריטי הלשו�

, מתחילי�: התכנית מציעה מיפוי מלא של פריטי הלשו� ודירוג שלה� לפי שלוש רמות

�כשפה לא על פי ענפי הלשו� כמסורת הוראת� הרשימה מאורגנת . מתקדמי�, ביניי

, הצירו , בתו� המילה" וחזורהלו� "אלא ) תחביר, תורת הצורות, תורת ההגה (ראשונה

 .מדורגת וספירלית, בדר� אינטגרטיבית:  כ� ג� יש להקנות�.המשפט והטקסט
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השליטה בה� הכרחית בכל ו, פריטי הלשו� מהווי� עוג� חשוב ברכישת שפה נוספת

 דרכי  תו� התאמה שלכל שכבות הגיליש ללמד� ב. ובכל עולמות השיחהשפה מיומנויות 

 היסודות . הלומדלצורכילגיל ולשוני �המטהשימוש במינוח מידת השל ההקניה ו

באמצעות טקסטי� מסוגות , הלשוניי� מוקני� בתו� הקשר ולא בתבניות מנותקות

 ידע מוקד� משפת נעיר כי רוכש השפה השנייה נושא עמו .עולמות שיח שוני�מושונות 

ר� שבה בנויה והוא נאל" להתמודד ע� ההבדלי� בי� הדר� שבה בנויה שפתו לד, אמו

 .שפת היעד

 �מורי המקצועות עתירי הטקסט והמורי� ,  מורי הלשו�–חשובה המודעות של המורי

 �.  למקומו של הדקדוק בהוראת שפה שנייה לעומת מקומו בהוראת שפת א�–הכלליי

באחת ההשתלמויות למורי� ולמדריכי� להוראת עברית כשפה שנייה קבוצה התבקשו 

המתייחסי� למשפטי� אחדי� ,  לשו� להוראה לרמת הביניי�המשתלמי� להציע פריטי

. איחוי ומורכב, פשוט: בעלי הידע הלשוני בחרו לעסוק בסוגי המשפטי�. מתו� טקסט

שכ� מונחי� אלו היו בעבור� חוויה נוסטלגית מבית הספר או , האחרי� הרגישו מבוכה

� –רומה של ממש מכל מקו� נראה שבהבחנות הללו אי� ת... מבחינות הבגרות שלה

ואכ� בתכנית אי� שימוש במונחי� .  ללומד השפה השנייה–מנקודת המבט הפונקציונלית 

משפטי� פועליי� , י�א/אלא המשפטי� מפורטי� לפי דגמי� כגו� משפטי יש, אלו

��הידע המטה. המינוח של דגמי המשפט מיועד בעיקר למורה, יתרה מזו. ומשפטי קיו

ואי� ציפייה שיעלה על זה של ,  לצרכי� פונקציונליי� בלבדלשוני הנדרש מ� הלומד הוא

 . גילו�הדובר הילידי ב�

 

 הדיבור

א� מדגישות �ועל כ� תכניות הלימודי� בעברית כשפת, אצל הדובר הילידי הדיבור נתו�

לעומת זאת בעבור לומד השפה השנייה הדיבור . את ההתערבות בעיקר בדיבור המתוכנ�

ות הדורשות טיפוח לא רק בשלבי� הראשוני� אלא לאור� כל וג� ההאזנה ה� מיומנוי

 .השליטה בדיבור חיונית לרכישת הקריאה ולפיתוח מיומנות הכתיבה. שלבי הרכישה

 

 על הוראת הקריאה

העוסק בהבדלי� בי� הוראת הקריאה , בתכנית מובא מוס  מיוחד לקריאה והוראתה

ובה בי� לומדי� בעלי תשתית יש בו ג� הבחנה חש. א� להוראתה בשפה שנייה�בשפת

 .אוריינית בשפת אמ� לאלה החסרי� תשתית זו
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 עיבוד טקסטי�

ע� .  דובר ילידיה שלהמטרה בסו  תהלי� רכישת השפה היא הבנה של כל טקסט ברמ

א� מפאת ,  להוראהעיבוד טקסטי�להיווצר צור� ב התהלי� עשויכל במש� זאת 

יש לזכור כי הילד אינו . � הולמי� מחסור בטקסטישלא� ב� של הטקסטי� חשיבות

יש אפוא . א� רמתו עשויה להיות גבוהה, הוא אמנ� אינו יודע עברית היטב; "לוח חלק"

�א� , טקסטואלית ופרגמטית, מבחינה לשונית, להתאי� את הטקסט לרמת התלמידי

מוס  מיוחד בנושא זה מובא . להשתדל שלא לפגוע ברמת הטקסט מבחינת תוכנו

טקסט אחד של הדרכה והדגמה מנומקת לעיבוד , כולל מידע תאורטי הוא. בתכנית

 .לרמות שונות

  

 �רכישת העברית חיונית לתלמידי� העולי� לא רק לש� השתלבות� בחברת התלמידי

 בכלהיא האמצעי להעברת הידע הלימודי משו� ש אלא ג� ובעיקר ,ובחברה הכללית

את אוצר , ט את לשו� הלימודי�על התלמידי� העולי� לקלו. המקצועות בבית הספר

 �בעוד השליטה בלשו� . ומקצועות ואת מאפייני השיח הכתוב שלוהמונחי� בכל המילי

�18�כ, יומית מושגת בזמ� קצר יחסית�לצורכי תקשורת יו�השליטה בשפה ,  חודשי

 .הלימודית דורשת זמ� רב ועבודה קשה

בכל , פקד בכל התחומי�העברית שנלמד היא זו שבאמצעותה הלומד העולה צפוי לת

. בדומה לדובר הילידי ב� גילו) פרגמטיקה, כולל משלבי�(הנסיבות ובהתאמה לנסיבות 

 .ההבדלי� ה� בדר� הרכישה ולא בתוצר הסופי

 

� � 

 

 

 לוחות הפעלי� בשפה העברית

" לוחות הפעלי� בשפה העברית: המדרי� החדש"לאחרונה יצא בהוצאת פרולוג 

ובו , מפתח הפעלי	 –החלק הראשו� : דרי� שני חלקי�במ. שרגא אסי�בעריכת 

–החלק השני . הפעלי� השכיחי� בעברית בת ימינו וא  פעלי� המשמשי� בסלנג

הפעלי� . הלוחות מושתתי� על קביעות האקדמיה ללשו� העברית. לוחות הנטייה

 ."הכתיב הדקדוקי"ה� לפי , כתובי� ה� לפי כללי הכתיב חסר הניקוד בתוספת ניקוד
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