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דבר העורכת
בגיליון זה קובצו שישה מאמרים בעברית ושי מאמרים באגלית .הגיליון פתח במקבץ של חמישה
מאמרים העוסקים בממשק בין חיוך וחברה בישראל .שלושת המחקרים האחרים עוסקים
בושאים אלה :תופעת ההתחדשות של היהדות במרחב החילוי ,תרגום של שמות עצם פרטיים
לשפת הסימים הישראלית בשידורי החדשות בטלוויזיה ,השגת אמפתיה ַאפקטיבית בתקשורת עם
לוחמים ופדויי שבי .לממצאי כל המחקרים שמוצגים בגיליון עשויה להיות תרומה יישומית בעלת
משמעות לחברה הישראלית הרב-תרבותית והרב-לשוית.
מקבץ המאמרים הקשורים לתחום החיוך ,פתח במאמר הבין-תחומי התאורטי של ארגמן ואסא,
המחבר בין אדריכלות ,חיוך וחברה .המאמר משווה את מבה הכיתה המסורתי-טורי המשרת
הוראה או למידה ממוקדת מורה ,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
ממגזר סוציו-אקוומי מוך ,ולעבר ילדי פליטים ומהגרי עבודה .המחקר הדמוי-יסויי של ארם
ולוין חותר לקדם יצי אורייות של ילדי גן ממיצב חברתי-כלכלי מוך על ידי השוואת היעילות של
פיגומים שוים היתים לילדים בעת כתיבת מילים .ממצאי המחקר מראים שהקבוצה שקיבלה
פיגומים המעודדים התמקדות בהליך ובתוצר ,הראתה הישגים גבוהים בהשוואה לקבוצות
האחרות בכל מדדי האורייות.
במאמר השלישי ,של קופפרברג ,שמעוי ואטיאס ,מוצג מחקר רטיבי .המחקר מזהה ומתאר
ממדים סמויים וגלויים של מיצוב קבוצתי של גות העובדות עם ילדי מהגרי עבודה ומבקשי מקלט
בדרום תל אביב לוכח ההקשר הישראלי החברתי-תרבותי המורכב .במאמר הרביעי גולן ועמיר
משלבות תוי מחקר איכותיים וכמותיים כדי לחקור את הזיקה בין כשירות תקשורתית בעברית
כשפה שייה לשילוב חברתי של תלמידים עולים בביה"ס היסודי.
מאמרו של אמארה חותם את מקבץ המאמרים בחיוך .אמארה משתמש בשיטות איסוף תוים
איכותיות וכמותיות כדי לחקור את הייצוג של אלמטים תרבותיים בספרי לימוד באגלית
בחטיבת הבייים ובחטיבה העליוה בישראל .ממצאי המחקר מראים בין השאר כי מרבית
הטקסטים מבליטים את התרבות האמריקאית ,וכי התרבות הערבית איה מיוצגת בספרים אלה.
המאמר השישי ,של אבוחצירא וצבר בן-יהושע ,שען על שיטת יתוח איכותית-פרשית במטרה
לחקור את המשמעות הטמוה בלוחות פרסום של ארגוים חילויים באתר "פים" .ממצאי המחקר
חושפים את המגמות האקטואליות החבויות בתופעת התחדשות היהדות במרחב החילוי ואת
מערכת התפיסות המעצבות תופעה זו.
המאמר השביעי ,של אטיגר וויסברוד ,חוקר את שכיחות אסטרטגיות התרגום של שמות עצם
פרטיים לשפת הסימים הישראלית בחדשות הטלוויזיה .ממצאי המחקר מראים שהמתורגמים
וקטים אסטרטגיות דומות ,כלומר קיימות ורמות בתרגום של חדשות לשפת הסימים.
המאמר של יעקב י' שטיין ורבקה תובל-משיח החותם את הגיליון ,זיהה שישה אמצעי שיח
המאפייים ראיוות עם לוחמים ופדויי שבי ,ומאפשרים למספרים ליצור חיבור חווייתי עם
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" ה"אתה, ההווה ההיסטורי,סורי עשיר תיאור ס,עצמית חווייתית- חזרתיות:ים להםהמאזי
.לוגיות להעברת החוויה דימויים וא,ות חווייתיות והשימוש במטפורות הזמ,ה לעצמיהמופ
.ו תועלתו מקריאת הגיליון ותפיקו ממי מקווה שתיהא
עירית קופפרברג

From the editor
This issue presents six articles in Hebrew and two in English. The issue opens with a
collection of five articles focusing on the interface between education and Israeli
society. The final three articles deal with secular Jewry's renewal of interest in the
significance of the Ninth of Av, the translation of proper nouns into Israeli Sign
Language on TV news programs, and the discursive strategies employed by veterans of
combat and captivity when they narrate their experiences. The findings of the articles
in this volume may have practical implications for Israel's multicultural and
multilingual society.
The first collection of articles commences with Argaman and Asa's theoretical and
interdisciplinary study that establishes a link among architecture, education, and
society. It compares a traditional classroom structure that serves a lecturer-oriented
teaching and learning process to an alternative classroom plan that may establish a more
egalitarian relationship between lecturer and student.
The second and third articles in this collection shed light on Israeli preschoolers. Aram
and Levin's quasi-experimental study seeks to promote early literacy among
kindergartners from a low socioeconomic status by comparing the impact of various
scaffolding routines on the children's literacy. Kupferberg, Shimoni, and Atias then
present a narrative study that identifies, describes, and interprets how kindergarten
teachers working with migrant laborers' and refugees' children in the southern suburbs
of Tel Aviv position themselves explicitly and implicitly as a group vis-à-vis the
complex social-cultural Israeli context.
In the fourth article, Golan and Amir use qualitative and quantitative data to explore
the link between communicative competence in Hebrew as a Second Language as a
means of social integration among immigrant students in elementary school. Amara,
for his part, employs qualitative and quantitative data to investigate the representation
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of cultural elements in English-language textbooks in Israel. The author elaborates on
the implications of the findings, which demonstrate that there is an inherent bias toward
American culture and that Arab culture is virtually non-existent in these textbooks.
Abuhatzira and Sabar-Ben Yehoshua's study, which constitutes the sixth article in this
issue, espouses a qualitative interpretive method to explore the meaning of the renewal
of Judaism on 33 notice-boards belonging to various organizations on the web. The
language of the texts reveals the current tendencies toward renewal among secular Jews.
In the seventh study, Etinger and Weissbrod focus on the translation of proper nouns
into Israeli Sign Language on TV news programs. The study shows that the translation
strategies are indicative of norms and are not arbitrary.
In the final article, Stein and Tuval-Mashiach identify discursive devices utilized by
veterans of combat and captivity when narrating their experiences (i.e., experiential
self-repetitions, thick sensory descriptions, the conversational historical present, the
self-referential "you", experiential invitations, and the use of metaphors, similes, and
analogies).
It is my hope that you will enjoy reading the articles.
Irit Kupferberg
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שוויון וצדק בכיתה בעיי האדריכלות כשפה
עיב ארגמן וצחי אסא
תקציר
מאמר זה הוא תאורטי ובין-תחומי .הוא מחבר בין אדריכלות לחיוך וחברה .עייו :הצגת מבה
כיתה מסורתי-טורי המשרת תפיסת הוראה-למידה ממוקדת מרצה ,והצבת מבה זה מול תכון
אלטרטיבי של כיתה העשויה לכון באדריכלות שלה מערכת יחסים שוויוית יותר בין מרצה
לסטודט .המאמר ידון במושגים 'שוויון' ו'צדק' וישאל פילוסופית אם יתן לקיימם טוב יותר
בכיתה החלופית .בחלק המסיים תישקל סוגיית האדריכלות כמתווכת צדק ושוויון בזיקה להקשר
המוסדי שבמסגרתו ידוות הכיתה הקיימת והאלטרטיבית )קרי – מכללה אקדמית ,ציבורית(.
כמו כן ,עסוק בהקשר חברתי רחב יותר שעייו ישראליות הכיתה המוצעת על ידיו.
מילות מפתח :אדריכלות ,שפה ,חברה ,שוויון ,צדק ,כיתה.

מבוא
קלוש וחתוקה ) (2005קובעות בספרן "תרבות אדריכלית – מקום ,ייצוג ,גוף" כי אדריכלות איה
מהות צורית גרידא .לסביבה הבויה יש משמעויות חברתיות .היא מאפשרת הבה של המשתמשים
בה – מעשיהם ,פעולות הגומלין בייהם ,יחסיהם הבין-אישיים – ובה בעת מכות היבטים אלה.
הכיתה כמרחב אדריכלי מקצה מקום לאשים המתהלים בה .כיוון שהיא סביבה שבה מלמדים
לאפְ שׁוּר מרחב
ומחכים ,הביטוי 'מתן מקום' מכֻוון בכיתה לא רק לפן הפיזי כי אם גם ִ
איטלקטואלי-מחשבתי .בקבלו את עמדתן של קלוש וחתוקה )שם( ,עיצובה האדריכלי של הכיתה
)ככל סביבה ארכיטקטוית אחרת( יקבע את מיצוב הגוף האושי בה .גופיות זו משתיתה
אידאולוגיות הוראה ולימוד ומושפעת מהן .שיוי הסביבה הבויה ישליך על מציאות זו.
הרצברגר ) (Hertzberger, 2008מציין כי כיתה הבויה במבה טורי ,משרתת תפיסת הוראה-למידה
ממוקדת מורה .מיצוב מורה ליד הלוח מתווך אידאולוגיה שלפיה הוא מעביר הידע ,הוא השולט,
המתכן ,מקבל ההחלטות והפועל ,והסטודט מאכלס חלל בישיבה ,מולו .האורייטציה החזותית
בכיתה מסוג זה היא חד-כיווית כלפי קודת המגוז )מרצה/לוח( .מחקרים מראים כי גם בפן
השמיעתי כיתות בויות בזיקה לרמות שוות של דוברים )למשל ,מורה לעומת חברים לכיתה.
 .(Picou & Ricketts, 2014כיתות כאלה אין מקום שוויוי.
במחצית השייה של המאה ה ,20-עם כיסתם של רעיוות חיוך חדשיים ,ולפיהם על המורה לוותר
על זכויותיו הבלעדיות ,הולך ומשתה אב-הטיפוס האדריכלי המסורתי של כיתה המתואר למעלה
) .(Hertzberger, 2008מאמרו יציע מבה כיתה אשר עשוי לכון מערכת יחסים שוויוית יותר בין
מרצה לסטודט.
המאמר הוא תאורטי ובין-תחומי ,בחברו ארכיטקטורה ,חיוך וחברה .פרקיו יעסקו בושאים
האלה) :א( המושג 'שוויון' והמושג 'צדק חברתי' הכרוך בו' .צדק חברתי' אף יידון בזיקה למושג
'צדק מרחבי' הרלווטי למאמר הוכחי; )ב( ארכיטקטורה כשפה; )ג( מבה כיתה קיים; )ד( הצעה
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למבה כיתה חלופי; )ה( התדייות פילוסופית-חברתית החוזרת למושגי הצדק והשוויון ובוחת
אותם לאור ֶהקשר מוסדי ,ותוהה )בהקשר חברתי רחב יותר( בדבר ישראליות הכיתה
האלטרטיבית המוצעת כאן.
על 'שוויון' ו'צדק חברתי'
הוראתו הקלסית של המושג 'שוויון' מושתתת על התפיסה ששוויון משמעו דומוּת .למשל ,לפי
אריסטו:
היגוד הגדול ביותר הוא בין הקצוות לבין עצמם ולא בין הקצוות לאמצע ,שהרי
מרוחקים הם יותר זה מזה מאשר ] [...מרוחקים שיהם מן השווה [...] .תמיד אי-
דימוי גדול יותר בין הקצוות לבין עצמם [...] .השלמות המוסרית אמצע היא ובאיזה
מובן :גם שהיא אמצע בין שתי פחיתויות ,האחת לפי יתרון והשייה לפי חיסרון; וגם
שהיא כך מפי שהיא קולעת אל האמצע הן בהפעלות והן במעשים )אריסטו:1942 ,
 ;84-82ההדגשות שלו(.
אבחה זו חוזרת אצל אריסטו גם באתיקה מהדורת יקומאכוס ) (1985ובפוליטיקה ).(1935
באחרון קשר שוויון בין אשים לרעיון המדיה :להיבט חומרי בה )חלוקת אדמות ומשרות
ציבוריות( ,להיבט אישי )למשל ,ושא ידידי השליט והשלטון( ולערכים המופשטים ההוגים בה
)למשל ,ערבות הדדית ואזרחות טובה( .בהתאמות הראויות יתן לשאול את המושג 'שוויון'
למושגים פוליטיים מודריים ,כגון חירות ,זכות וגישות )אלשך ,פילק ,פרומר ושיר.(2013 ,
קמיר ) (2006מציית בביקורתה על אריסטו כמה ושאים שראוי לתת עליהם את הדעת .ראשית,
היא תוהה "מדוע יש להסמיך את השוויון אל הדמיון?" )עמ'  (17וקובעת כי "המעבר מן הדמיון אל
היחס השווה מושתת על תפיסה מטפיזית בלתי מפורשת ולא מוסברת" )שם( .בימיו מקובל לראות
בדומוּת תוצר של הביה חברתית ,ואין רואים בה דבר קבוע" ,טבעי" ,כפי שאריסטו גורס" .כל בי
האדם מובים כיום כדומים" ,טועת קמיר ) .(20 :2006הדבר תלוי בסיטואציה החברתית שבה הם
תוים .כך ייתכן שאדם יהיה דומה לאדם אחר בסיבות מסוימות ,ושוה ממו באחרות .לפיכך יש
לשאול אם אותם שמוגדרים 'שוים' אים זכאים לשוויון ,ו"שוויון במה? בכישורים? בהזדמויות?
במשאבים?" )עמ'  .(24בי אדם אים דומים זה לזה בכול .לכן הקביעה המסורתית בדבר 'שוויון'
הכרוך ב'דומוּת' איה יכולה להתממש באופן אקסיומטי ,מוחלט .היא מוגבלת ומצומצמת הרבה
יותר.
ציין כי קמיר ) (2006מתבות במושג השוויון האריסטוטלי בעייים מודריות .חיבור טוב יותר בין
אריסטו למודרה עשתה ארדט )] (2013 [1958השעת על אריסטו ,אולם יוצרת הבחה ברורה יותר
בין תקופות היסטוריות .ארדט )שם( מבהירה כי בעת העתיקה 'שוויון' לא מתקיים במרחב הפרטי.
במשק הבית קיימת הבחה ברורה בין השליט העומד בראשו ופוקד על אחרים ,ובין הכפופים לו
)למשל ,העבדים( .במרחב הפרטי תכות החסך ) (privative traitבזיקה לשוויון רמזת במילה עצמה
)) (privacyעמ'  .(68לעומת זאת ,בס ֵפרה הציבורית-פוליטית השתייכות היחיד היא מלכתחילה
לקומץ של 'שווים' )' .(homoioi: 71שוויון' במובו המודרי )קרי ,השוואת הלא-שווים מבחיות
מסוימות ולמטרות מוגדרות( לא מצוי כאן" :הפוליס ] [...ידעה רק שווים" )עמ'  .(62עם זאת ,לפי
ארדט )שם( ,בקבוצת השווים על היחיד להתבלט מול אחרים ולהוכיח כי הוא הטוב ביותר .בשל
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קיום מתמיד זה של מובחוּת אישית בתחום הציבורי לא ייתכן שום עולם משותף-שוויוי .ההחה
המודרית בדבר 'שוויון' כ'צוותא ללא הפרד' מתקיימת במושג 'דומוּת' ,ולפיו גורל משותף ובע
ממצב אושי )למשל ,שוויון לפי מוות או שוויון לפי האל( ולא ממצב חברתי.
טעתה של ארדט )] (2013 [1958בדבר מיקומים שוים של יחידים בחברה – ומכאן חוסר הבסיס
השוויוי – שית במגוון מושגים הידוים בספרות המודרית בעת ובעוה אחת עם 'שוויון' .בין
המושגים' :אליטה' )"קבוצת מיעוט בחברה ,אשר מחזיקה בעוצמה חברתית המאפשרת לה שליטה
או השפעה מכריעה על החברה או על חלקים ממה" )ממן' ,((38 :2006 ,הון תרבותי' )"עולם התוכן
והידע שבעלות עליו מקה עליוות חברתית" )רגב' ,((133 :2006 ,יעות' )"תועה של פרט או קבוצה
מרמה מסוימת של שליטה במשאבים לרמה אחרת" )לוין-אפשטיין ((291 :2006 ,ו'צדק חברתי'
)מושג שמשמעותו בלטיית "להקצות לכל אחד את המגיע לו" )דהאן .((355 :2006 ,מושגים אלה
כולם קשורים למאמר הוכחי .בביטוייהם דון בהמשכו .עם זאת ,מאחר שהספרות שעייה 'שוויון'
מאזכרת דרך קבע 'צדק' )שאר המושגים מופיעים בה רק לפרקים( ,רחיב בו.
רולס ) (2010קובע כי 'צדק' הוא זכותו הבלתי מעורערת של אדם לתבוע לעצמו את חירויות היסוד
השוות שמהן הים כולם )עמ'  .(128לפי רולס )שם( ,מדובר ברעיון הסיכוי ההוגן:
מי שהם בעלי אותה רמה של כישרון ויכולת ,ואותה מידה של כוות להשתמש
בתשורות האלו ,צריכים ליהות מאותם סיכויי הצלחה ,בלי קשר למעמדם החברתי.
] [...בכל מגזרי החברה ,אותם משאבי תרבות ] [...אמורים לעמוד לרשותם )עמ' ;130
ההדגשה שלו(.
וגם:
לאזרחים שיחו במידה דומה של כישרון ומוטיבציה יהיו פחות-או-יותר אותם
סיכויים להשפיע על מדייות הממשל ולכהן במשרות-סמכות ,בלי תלות במעמדם
הכלכלי והחברתי )עמ'  ;133ההדגשה שלו(.
הרעיוות המופיעים בהדגשות שבציטוטים יבואו לידי ביטוי בתכון האדריכלי שציע בהמשך.
הציטוטים מרולס ) (2010עולים בקה אחד עם התפיסה האריסטוטלית ל'שוויון' שעליה דובר קודם
לכן' .צדק' במקרה זה הוא בין אשים השייכים מלכתחילה לאותה חברה ,אם ברמה המקומית אם
ברמה העולמית – כבמשפט הבין-לאומי )רולס ,שם .(84-83 :בהקשר הזה ראוי להזכיר את
מקיטאייר )] (2006 [1981המבקר את רולס ,וקובע כי החברה המודרית היא "אסופה של זרים,
שכל אחד מהם חותר בכפיפות למגבלות מיימליות להגשמת שאיפותיו הפרטיות" )עמ'  ;276הדגשה
שלו( .לכן החת המוצא של רולס להגדרת 'צדק' לא מחזיקה מים בימיו ,כדברי מקיטאייר:
החברה שלו איה יכולה לקוות להשיג קוצזוס מוסרי .מרקס צדק ,מסיבות לא-
מרקסיסטיות לחלוטין ,כשטען כגד איגודי הסחר האגליים בשות השישים של
המאה התשע-עשרה שפיותיהם לצדק חסרות טעם ,מאחר וישן תפיסות מוגדות של
צדק שוצרו בידי קבוצות יריבות והן ממלאות את חייהן של אותן קבוצות )שם :עמ'
.(278
לפי מקיטאייר' ,צדק' משמעו לכל היותר אכיפה של אחדות בירוקרטית )באמצעות מערכת
ממסדית ,למשל בתי המשפט( על חברה המתהלת מתוך פרטיקולריות מוסרית.
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אם כן ,מושגי מידה ,ובכללם 'צדק' ,הם שיירים של תפיסה מסורתית – השקפה וצרית שעייה
ישועת היחיד כדאגת הכלל .זו פועלת היום "לצד מושגים מודריים ואידיבידואליסטים טיפוסיים
כמו זכויות ותועלת" )מקיטאייר .(277 :2006 [1981] ,האחרוים מתבטאים בספרות עכשווית
העוסקת בצדק חברתי – בהבחה ההוגה בה בין צדק חלוקתי להליכי .צדק חלוקתי ) distributive
 (justiceעייו הקצאת טובין ורעוֹת חברתיים וכלכליים באופן שוויוי וביטול יחסי עליוות וכפיפות
)אלשך ,פילק ,פרומר ושיר .(2013 ,צדק הליכי ) (procedural justiceמשמעו מידת ההוגות
בתהליכי קבלת החלטות ) .(Leventhal, 1980על מת לבססו יש לאפשר לאזרחים גישה מלאה לכל
העובדות והידע וחירות פוליטית בהערכת קווי מדייות ,ובעקבותיה קידומם או חסימתם
) ;Leventhal, 1980רולס .(2010 ,לכאן מסווגים בין השאר חופש המחשבה וחופש ההתארגות
)רולס.(134-132 :2010 ,
אשר לארכיטקטורה – זו עוסקת בהרחבה ב'צדק מרחבי' .מושג זה שען על צדק חלוקתי ועל
ושאים כגון צפיפות בייה ליחידת שטח ,שימושי קרקע )מגורים ,תעסוקה ,שירותים ,תשתיות(,
גישות )לתחבורה ,לפארקים( ,אפליה וסגרגציה בדיור ופריסה גאוגרפית של אוכלוסיות )מרקוזה,
 ;2014רוזן-צבי .(2014 ,עם זאת ,קיימת הסכמה כי לא יתן לעסוק בצדק מרחבי בלי לתת את הדעת
גם לצדק הליכי ,כדברי מרקוזה )" :(35 :2014עליו לדבר לא רק על אופן חלוקתם של מגורים ][...
עליו לדבר ] [...גם על האופן שבו ]טובין[ מיוצרים – על ידי מי ,ועל מי ששולט על יצורם והשימוש
בהם" .פסטר ) (2014מחזקת את דבריו ,ומוסיפה כי המושג 'הזכות לעיר' רלווטי בהקשר הזה,
ובכללו השאלות למי הזכות ליכוס מרחב ,למי הזכות לשימוש מלא ושלם בו ,למי הזכות לייצגו
ולאפייו ומי שולט בעיר.
אדריכלות כשפה
היום הראייה באדריכלות שפה עשויה להיחשב מובת מאליה .הוגים שוים פורטים רעיון זה – הם
רואים באלמטים אדריכליים שוים )דוגמת פרופילי ביין וכרכובים( את המרכיבים האלה :מילים
במשפט; חוקים יוצרי 'תחביר' שבצירופים ובתפרוסת של החלקים הארכיטקטויים; 'דקדוק'
אדריכלי ,הוצר בהגבלות ההדדיות 1שבחמשת הסדרים הקלסיים שלפיהם בה ביין – הדורי,
האיוי ,הקוריתי ,הטוסקי והמשולב ) .(Summerson, 1963; Clarke & Crossley, 2000כל זה
על אף ההבה שהיחידות היוצרות מבה ארכיטקטוי ,אין מופשטות כשפה דבורה או כתובה.
כשדים בשפה אדריכלית הוג אף לעסוק בז'רגון המקצועי של הארכיטקטים ,בטקסטים
הייחודיים להם )למשל ,שרטוטים( ובשפה הקטת במפגשי אדריכל-לקוח )שפה שעייה תצורה
מרחבית; שפה עשירה במילים רומזות ,בביטויי החלטה ובמילים מסייגות;  .(Glock, 2009שפה
אדריכלית אף ידוה בזיקה למטפורות שבהן אדריכלים משתמשים להמשגת עבודתם ולתיאורה

 1מערכת ההגבלות ההדדיות גלית אצל סמרסון ) (Summerson, 1963: 12המציין כי שתמש בסדר הדורי כשבקש
לתווך פרופורציות ביין "גבריות" )המערבות כוח( .הסדר האיוי ישמש למרכיבים שאים קשוחים או עדיים מדי,
והסדר הקוריתי יתאים לאדריכלות "שית" )רזה וצומה( .סמרסון )שם( אף מביא דוגמה כיצד יחידות אדריכליות
ספציפיות בכסיית סט-פול )כדוגמת דמותה של מריה או קדושים גבריים( מובדלות זו מזו באמצעות תיחום להסדר
מסוים )עמ' .(13
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)למשל 'הצורה היא תועה' –  – form is motionכמו ב'הביין רץ'; או 'בייים הם יצורים חיים' –
 – buildings are animated beingsכמו ב'הביין מחבק' ).((Caballero, 2003
לפי שוקן ) ,(2006ראוי להבחין בין שפת האדריכלים )שתוארה עד כה( לשפה שבה משתמשים אשים
שאים אדריכלים )למשל תאולוגים ,פילוסופים ,סוציולוגים ,אתרופולוגים( בדברם על בייים,
מרחב וחלל .אצל האחרוים אדריכלות ידוה כסביבה דיסקורסיבית המתווכת ומכות היבטים
חברתיים ותרבותיים שוים ,ובהם יחסי כוח ,יכור ,קופליקטים ,הגמויה ,קהילתיות וערכים )ראו
למשל פלדמן ,1991 ,הכותב על המבה הפיזי של בתי המשפט והאופן שבו הביין מכון הפרדה בין
שופט לאשם ולאלו שאים שופטים או אשמים ,כדרך לתיעול השיח המשפטי(.
וכח עייו של המאמר הוכחי העוסק במבה כיתה מסורתי ובאלטרטיבה לו ,מאמרו של לם
) (1988חשוב .לם סוקר את העקרוות המביים המקובלים בבתי הספר ,ואת אידאולוגיות החיוך,
יחסי מורה-תלמיד ושיטות ההוראה המבוטאים דרכם .לדוגמה ,תפיסת החיוך כפס ייצור גלית
באופן שבו כיתות הדרג )כיתות א' ,כיתות ב' וכן הלאה( מסודרות בביין .וכותב לם" :רצוי שהדרגים
השוים יאכלסו את הקומות לפי הסדר :הקומה המוכה לכיתות א' .הקומה הגבוהה ,לדרג הכיתות
העליוות של בית הספר" )עמ'  .(32כך וצר חיוך המאורגן כבית-חרושת" :תהליך שבו לאט לאט
] [...שה אחרי שה ] [...בכל תחה ] [...מוברג אחד הברגים של ההשכלה ,מורכב אחד החלקים של
המיומויות" )עמ' .(32
ספרה של בר-אור ) (2002ראוי אף הוא לתשומת לב .הספר משלב בין צילומים שצולמו בבתי ספר
ממלכתיים בישראל ,למאמרים שבהם פרשות המעלה סוגיות חיוכיות שוות תוך דיון פוליטי-
חברתי במציאות הגלית בצילום .למשל ,מאמרו של צוקרמן )שם( הדן באיקווגרפיית הכליאה
הבית-ספרית המתוּוכת בין השאר בשער המתכת של בית הספר וב"דמותו הגברתית של שומר
חמוש" )עמ'  ;(66ומאמרו של אזרחי )שם( העוסק בחוסר האסתטיקה של בית הספר הישראלי
ובמסרים של מווטויות ,יכור ,חוסר גיוון ,מגבלות דמיון ופסיביות אזרחית המועברים
באמצעותו.
דוגמה אחרוה לאדריכלות כשפה החושפת ומשתיתה קודים של התהגות ומערכות יחסים ,יתן
למצוא בתערוכה בריסטולים :קיר ,חיוך ,כיתה ,חברה ) (2011באצירת תמיר )בשיתוף טאטי(.
התערוכה בוחת את שפת הבריסטול – מצע שכיח בבתי ספר להעברת רעיוות חיוכיים .תמיר
קובעת:
התערוכה שואלת שאלה שמטרידה אותי כבר הרבה שים :איך סביבה פיסית בוה
אישיות של אדם השוהה בה? אי לא רק טועת את הטעה הידועה שבתי ספר רבים
ראים רע ומעוררים תחושה של הזחה וריקות .היום יש בתי ספר חדשים שתוכו
במחשבה לייצר מרחב לימודי מלא צבע ושמחה .השאלה שאו שואלים כאוצרים היא
אחרת :מה אתה מביא לשם? איזה תכים אתה מיח על הקירות? לתוך מה אתה שולח
ילדים ] [...לשהות כל כך הרבה שעות ביום? )עמ' (9
דבריה של תמיר )שם( בדבר סביבות חיוכיות קיימות )שהן בגדר מצב תון( מול אלה המתוכות
לראשוה ,מהדהדים גם במאמר שלו .ואו שואלים :האם כיתה ממשית במוסד להשכלה גבוהה
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ולעומתה כיתה אלטרטיבית-היפותטית מתווכות )כפי ששפה עושה( התממשות או התפוגגות
רעיוות של שוויון וצדק במרחב הפיזי שלהן? ואם כן – כיצד?
מבה כיתה קיים
מאמר זה ראשיתו במחקר אמפירי שבדק היררכיות אופקיות ,קרי התהלות סטודטים בעת מתן
היצגים לפי עמיתיהם ) .(Argaman, 2015במשך שה אספו תוים משתי כיתות במכללה
באמצעות תיעוד אודיו ווידאו ,לאחר שהסטודטים תו את הסכמתם בכתב לחקירה.
מבחיה אדריכלית ,חלל הכיתות היה זהה :כיתות מלביות הבויות באופן טורי-מסורתי .המרצה
מֻ ָקּם בהן ליד הלוח ומול הסטודטים ,לרשותו עמד שולחן ופודיום ובו עמדת מחשב .הכיתות כללו
מקרי תקרה שהקריו על מסכי לוח אכיים .מרכז הכיתות )מרבית שטחן( יועד למושבי
הסטודטים .הגישה לשי המרחבים )מרצה וקהל( עשתה סביב שורות המושבים ובייהן.

תמוה 1
יתוח שיחה של תמלילי ההיצגים הראה כי הסטודטים-המרצים דיברו באופן מוולוגי בחלקים
רחבים של ההיצג ) .(Argaman, 2015בה בעת קהל הסטודטים שהאזין להרצאה ,בדרך כלל שתק.
ממצא זה חזר בין היצגים .במובן הזה הסטודטים-המרצים והקהל פעלו )כל קבוצה כשלעצמה(
כ'צוותא ללא הפרד' )ארדט .(2013 [1958] ,עם זאת ,בתמלילים גלו מקומות מסוימים – מעטים
ומוגבלים בהיקפם – שבהם הוכחים בהיצג חרגו מתפקידיהם ,ויהלו שיחה אידטית יותר בין קהל
למרצים .במקומות הללו חשף יתוח השיחה )כלומר איתור הרצף הסדור של מהלכי הדיבור
ובחיתו לאור השאלה מה האשים עושים כשהם אומרים את שהם אומרים באופן שבו הם אומרים
זאת –  (Sacks, Schegloff & Jefferson, 1974מהלכי דיבור דומים ושוים של דוברים
)סטודטים-מרצים וקהל( .הדוברים השתמשו באסטרטגיות שיחה – תיקון ,שתיקה ,הומור,
העלבה ,מיקוח – בעודם עים למיצוב שמראה על עליוות מול סטודטים אחרים ,וממיצוב זה חזרה
למצב של איזון .הדבר עולה בקה אחד עם תפיסות 'שוויון' שעיין מֻ בְ ָחוּת אישית בקבוצת
השווים .אולם כאמור ,מקומות אלה היו קודתיים ומצומצמים ברחבותם בתמליל השלם.
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במאמר של ארגמן ) (Argaman, 2015לא עשה יתוח ויזואלי .עם זאת ,התבוות ביידות
סטודטים בחלל הכיתה בסרטי הווידאו שתיעדו את ההיצגים ,מראה גם היא דיכוטומיית 'מרצה-
קהל' .התמוות שלהלן ,הלקוחות מסרטים אלה ,מייצגות את התהלותם הגופית של הסטודטים
בכיתה .תמוה  2מראה זוג סטודטיות-מרצות:

תמוה 2
בבחית הארגון המרחבי ) (Ross, 2007: 42יתן לראות כי הסטודטיות בתמוה פועלות כאחת .הן
באותו מקום – זו ליד זו – ומבצעות פעולה דומה )עמידה ליד הפודיום; תפעול המצגת; התבוות
במסך המחשב( .סטודטים אחרים בכיתה חסרים לא רק בתצלום כי אם גם הלכה למעשה במרחב
הפיזי שבו הסטודטיות-המרצות שוהות .הצופה בתצלום אמור להשלים במוחו את מבה החלל
הכללי ,כלומר להסיק כי מרחב הכיתה גדול מהגלה לפיו בתצלום הספציפי )ראו עיסוק במושג
 .(Ross, ibid: 100 ;visual absenceאם הצופה ייחשף לסדרת התצלומים היוצרים יחד את תמות
הכיתה השלמה )למשל לתמוה  2ולתמוה  ,(3יכלול מילוי ה'הֶ עְ דֵ ר' את ההבה כי מדובר בצמד
סטודטיות )יחידה אחת( ובסטודטים וספים המהווים יחידה שייה – בדלת – מולן .כך יתגלה
לצופה אי-שוויון במובן של פרדות או חוסר אחדות בפעולות שמבצעות )ורשאיות לבצע( הקבוצות
השוות בכיתה.
שלא כתמוה  2שבה הסטודטיות-המרצות פועלות במלוכד ,בתמוה  3יתן לראות תועה של אחת
מהן בחלל הכיתה ,בעוד עמיתתה ממשיכה להציג ליד הפודיום .כלומר בזיקה ל'שוויון',
הסטודטיות-המרצות בדלות זו מזו במעשיהן אף שבתפקיד שהוטל עליהן )קרי ,מרצות( הן
ממשיכות להיות זהות .הסטודטית שמתהלכת בכיתה אף מתערבת לפרקים בדברי עמיתתה
ומוסיפה להרצאתה ) .(Argaman, 2015שוב הדבר עולה בקה אחד עם ארדט )](2013 [1958
ודבריה על מובחוּת אישית בין שווים.
גלה אי שוויון בתפקיד ובמעשים בין מרצות לקהל .למשל ,הסטודטית-המרצה היא היחידה שעה
במעברי הכיתה ,ושאר הסטודטים ישובים במקומותיהם )הם עו במעברים רק בעת כיסתם
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לכיתה וביציאתם ממה( .בתמוה  3גלה גם השוי שבעמידה מול ישיבה .במובן הזה שתי המרצות
אידטיות אף כי אחת מהן 'מחוץ לתחום התמוה' )מושג של בארת .(63 :1992 [1980] ,מגד הקהל
פועל אף הוא במשותף.

סטודטית מרצה

תמוה 3
בתמוה  4גלית התהלות דומה בקרב קבוצת סטודטים-מרצים אחרת .אף שתפקיד הדובר
הראשי התחלף בין הסטודטים בקבוצה ,הרי מיקומם היה ליד עמדת המחשב ובקרבה ללוח ,והם
היחידים שפעלו במרחב הזה .כמו בתמוות  2ו 3-גם הצילומים בתמוה  4מראים כי באופן כללי
הסטודטים-המרצים עומדים .בצילומים שבהם סטודט-מרצה יושב ,הוא איו דובר )שלא
כעמיתותיו( .עם זאת ,הסטודט יושב סמוך לסטודטית-מרצה ,ואיו פולש למרחבי קהל שבהם
מתקיימת פעולת ישיבה כאורח טיפוסי ,סטדרטי 2.בכך הישיבה שלו שוה.

 2ישיבה היא פרקטיקת גוף מקובלת כשאדם ממוצב כ'קהל העד לאירוע תאטרוי' .על מופעי גוף וספים של קהל ראו
דייויס ).(Davies, 2011: 172-199
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תמוה 4
כלומר מלבד התפקיד ,גם המקום תוחם וממצב סטודטים כמרצים בין שפעולותיהם כמרצים זהות
בין שלא .ההפרדה בין סטודטים-מרצים לקהל וצרת גם במרחב הריק )(empty/white space
שמתחיל לפי הפודיום ,ומשך עד לשורה הראשוה של כיסאות הקהל .המחקרים קובעים כי
למרחב זה יש משמעות סמיוטית .הוא יוצר מסגור ) (framingוהפרדה בסמו גבולות ) Bernhardt,
 .(1993מרחב ריק אף מסמן יקיון ומיימליזם ,ולכן גם יוקרה ,אלגטיות ,עושר ואיכות ) Pracejus,
 .(Olsen & O’Guinn, 2006משמעות זו גלית בספרות באורייטציה שיווקית ובאורייטציה
תרבותית-היסטורית )בזיקה למושגים כמו גזעות ואליטיזם( .אין בכוותו לטעון כי הסטודטים-
המרצים טובים יותר או עלים על הסטודטים שהם קהל ,שכן תפקיד 'מרצה' איו איהרטי אלא
מועק לסטודט על ידי איש סגל אקדמי )מרצה פורמלי( ,ומשתה תדיר בכל שיעור .עם זאת,
המשמעות המיוחסת למרחב הריק מעיית שכן במיצוב סטודט כמרצה השוויון ביו ובין קהל
הסטודטים מתערער ,גם אם הוכחים מביים שמדובר בתפקיד אד-הוק ,מדומה.
כאמור ,הקהל בהיצגים ישב מול הסטודטים-המרצים ואכלס חלל פיזי פרד ,שוה בכיתה )ראו
תמוה  .(5ציין כי השימוש הכוללי במילה 'קהל' איו מבדיל בין האשים המים בקבוצה זו
מבחיה מגדרית ,תרבותית ,דתית ,גילית או אתית .מובחות בקהל יתן לראות בתמוה 5
ובתצלומים שבתמוה  3כשבוחים את מח הגוף השוה של הסטודטים ,את הימצאותן של
סטודטיות מול סטודטים בכיתה ואת ִמ ְרכּוּז הסטודטים בחלל הכיתה מול ישיבה בשולי הכיתה
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– ליארית לדלת )תמוה  .(3יתן היה להמשיך ולתח את הצילומים ברמת המיקרו .עם זאת ,בשל
המסגור בין הסטודטים-המרצים לקהל שעליו דובר לעיל ,בשל המיצוב בתפקיד 'מרצה''-קהל',
ובשל הפעולות השוות שביצעה כל קבוצה )סטודטים-מרצים :עמידה ודיבור; קהל :ישיבה
והאזה( ,יתן בכל זאת להזכיר שוויון תוך-קבוצתי על אף ההשטחה הגלומה בהתבוות ברמת
מַ קרו כזאת .תמוה  5שבה הסטודטים גלים כגוש ,מבהירה זאת.

תמוה 5
ספרות המחקר שעייה היררכיות אופקיות ,קובעת כי באיטראקציות בין עמיתים יראו הצדדים
השוים בגופם ובדבריהם את השוויון בייהם .למשל ,בל ,ארולד והדוֹק ) & Bell, Arnold
 (Haddock, 2009טועים כי עמיתוּת תתגלה בביטויים מילוליים מסתייגים )דוגמת "אי חושב
שאתה צריך ,("...בממעיטים )המילה "רק"( ,במילות הסכמה )"כן"; "או-קיי"( ,במילים כולליות
)"אחו"( ובבקשת רשות )"האם אי יכול .("?...גודווין ) (Goodwin, 2008מוסיפה לאלה ביטויי
חיבה )כגון "! .("Girlfriendבפן הבלתי-מילולי גודווין )שם( מציית חיבוקים ,מחוות יד מורמת
)"כִּ יף" בסלג( והפגשת אגרופים ) (fist poundingsכפרקטיקות גוף ההוגות בין אשים השווים
במעמדם ההיררכי .מאחר שהמרצים היו סטודטים ולא חברי סגל אקדמי ,ציפיו להתהלות
אידטית יותר בין קהל למרצים ,כלומר לשיחה שיתופית שרובה איה במבה של הרצאה ,ולפריצת
)קרבה פיזית גדולה יותר בין הצדדים ופעולה
הגבולות הגאוגרפיים שבין המרצה-הסטודט לקהל ִ
של כל צד באזורי הצד האחר( .ממצאיו לא הראו איזון כזה.
לאור התהלותם הגופית )והמילולית( של הסטודטים-המרצים ועמיתיהם ,מצאו בוחים
ביקורתית את ארכיטקטורת הכיתה .שאלו מה במרחב האדריכלי הקיים שולל קיום שיח שוויוי
בין עמיתים; מה יוצר בו מערכת היררכית אכית ולא אופקית אף שפורמלית פועלים בו אשים
השווים במעמדם המדרגי; אם יתן לתכן מרחב ארכיטקטוי חלופי שישה את מערך הכוחות
שמצאו )שבו הסטודטים-המרצים הם בעלי חופש התועה ,הדיבור והדיעה ,ואילו לעמיתיהם לא
מוקצה מקום זהה במובן הזה ,והם גם לא לוקחים אותו(.
בחית ארכיטקטורת הכיתה חושפת כמה היבטים שוויויים בה ,בהם כיסת כלל האשים )מרצים
וסטודטים כאחד( לאותו המרחב והצורך לעסוק בו בפעילות מסוימת :לימוד והוראה )מעידים על
כך רהיטים בכיתה ,למשל לוח וכיסאות שבהם משטחי כתיבה( .עם זאת ,האדריכלות מגלה גם אי-
שוויון המתווך על ידי כמה ֵמרכיביה:
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 .1חסמים פיזיים:
שבחנּו כללו עמדת מרצה .בהקשרים דתיים 'דוכן' ) – (lecternמהמילה הלטיית lectio
ַ
א .הכיתות
)'לקרוא'( – הוא המקום שבו הציגו ספרי קודש או היחו טקסטים רלווטיים לדרישת דרשות
היסטורית ,האשים האמוים על פעולות אלה הם זמרי מקהלה סוליסטים
ִ
ולשירת מזמורים.
ומטיפים )' ,lectorsמרצים'( ,כלומר מקצועים שבתפקידם ובמיצובם בחלל הארכיטקטוי
הקשֶׁ ר הברור בין בית-הספר )והמוסדות
פרדים מציבור המתפללים ) .(Földváry, 2008לאור ֶ
האקדמיים כהמשך שלו( לכסייה )קשתי ,אריאלי ושלסקי ,(67-65 :1997 ,יתן לראות בעמדת
שמתפעל
ַ
המרצה שריד של דוכן הקריאה הדתי .גם היא מסמת מקום לא-שוויוי .המרצה הוא
את העמדה ,ואילו הסטודטים ממודרים ממה בגופם כגלה בתמוות  2ו ,4-עמדת המרצה
בויה כשחזיתה מופית אליו ,והסטודטים רואים את גבה .לכן יש לסטודטים גישה חלקית
בלבד לידע .הם יראו רק את שהמרצה יבחר להקרין על מסך הכיתה מהמחשב שבעמדה.
ב .גם הכיסאות שבחלל מול מרחב המרצה מו ְעים שוויון .הם כוללים משטח כתיבה ,ולכן
הסטודטים הם המשתמשים בהם ,כמתואר אצל שור ופריירה )" :(105 :1990באויברסיטה
מרצים הפרופסורים בפי אולמות גדושים בסטודטים וסטודטיות ,היושבים ורושמים
בטרחות גדולה את ההרצאה" )ההדגשות שלו( .כלומר הכיסאות מכוים שוי בפעולות ושוי
תפקידי )כמודגש בציטוט( .בזיקה לצדק מרחבי ובאופן ספציפי לגישות ,מיקום גוף הסטודטים
בכיסאות חוסם את יכולת המרצה להלך בייהם .משטח הכתיבה של הכיסאות מַ בה תיחום
במובן וסף :כשהסטודט מתיישב והמשטח פתוח לפיו ,האפשרות לקום מהכיסא מיד וללא
מעצור פיזי פוחתת .לם ) (1988מוסיף וקובע כי החריקה המלווה תזוזה של כיסא )המחליף
ספסלי לימודים כבדים מימים עברו( ,והרצון להימע ממה ,יגבילו גם הם תועה חופשית
במרחב.
 .2הזכות לידע והבעלות עליו:
כאמור ,בכיתות שתיעדו המרצה הוא האדם המציג את חומר הלימוד )פעולה זו לא עשתה
בצוותא עם הקהל( .הוא בעל הזכות המעמדית לתחום הדעת ,ולכן גם לרכיבים אדריכליים
מסוימים בכיתה )הלוח ,עמדת המחשב והמצגת( .פריירה ) (51 ;42 :1981מכה יחסי הוראה-
למידה כאלה "תרבות של שררה" .זוהי פדגוגיה שבה המרצה גורם לבי המעמדות האחרים
)הסטודטים( להיות פסיביים ביצירת ידע מצד אחד ולסגל את דיעותיו מצד אחר .יחסים כאלה
אים מושתתים על שוויון וצדק .מרצה שולט במשאבים פיזיים )לוח ועמדת מחשב( ובהון
התרבותי )הוא המחליט איזה ידע יגיע ל"עַ ם"( ,ואילו מן הסטודט חירויות אלה מעות.
אדריכלות המאפשרת שוויון וצדק
התכון האדריכלי שאו מציעים ,עשוי לאפשר הוראה ולמידה מתוך שוויון וצדק .הרעיוות שהוא
למ ְשׂחוּק ).(gamification
מבוסס עליהם ,משלבים בין השאר בין רצפה איטראקטיבית )ִ (iFloor
רצפה איטראקטיבית עשויה לתמוך ביחסי גומלין בין אשים ,לעודד יחסים אלו ולצל את הסביבה
הפיזית לקידום מטרות אלה ) .(Krog, Ludvigsen & Lykke-Olesen, 2004את כל המידע
מקריים לרצפה זו ,ביגוד לאופן הצגת מצגות בכיתות שחקרו )על מסך אכי ,במרחב התהלות
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המרצים ובריחוק מהקהל המאזין( .מאחר שברצפה איטראקטיבית המידע מופיע בצורה אופקית,
כלל הסטודטים בכיתה )ולא רק הסטודטים המרצים( יכולים לגעת בו הלכה למעשה )ראו תמוה
לאפְ שׁוּר רעיון השוויון והצדק .דה סרטו ) (2005קובע כי תועה משמעה יכוס
 .(6עובדה זו חשובה ִ
המרחב שעים בו .בקבלו קביעה זו או מעוייים שהכיתה בשלמותה תפעל ססורית במצגת
שעליה מבוסס ההיצג .על ידי "פלישת" החומר הלמד למרחב האישי של כלל הסטודטים אפשר
שהחומר ייגע בסטודטים )יוכס על ידם( לא רק בצד הפיזי אלא גם בצד הרעיוי ,כלומר יעיין
אותם ,יהיה רלווטי ושייך להם .כשהמצגת איה חלתם של הסטודטים-המרצים בלבד ,מושתת
בסיס שוויוי צודק יותר ,המאפשר לכל אדם בכיתה )מרצה או קהל( ללמוד מהמצגת וללמד אותה3.

תמוה 6
או מציעים סידור ישיבה שאיו במבה טורי )ראו תמוה  .(6במערך שלו כל המשתתפים ממוקמים
"בקדמת הבמה" ללא הבחות כגון "שורה ראשוה" ו"שורה אחרוה" .סידור ישיבה כזה מאפשר
תגובה פיזית )ולא רק מחשבתית או דבורה( לתוכן המוצג ,למשל תועת גוף למרחב ההקרה.
שימושי הקרקע של הקהל אפשר שיהיו אפוא שוים מאלה שבכיתה הטורית-פרוטלית .עוד מוצע
מבה ישיבה מעגלי .לא בחרו בריבוע משום שלריבוע יש פיות ,והיושבים בהן עלולים למשוך
תשומת לב יתרה בשל מיקומם זה ,והלוא או רוצים בשוויויות ,לכן עיגול עוה טוב יותר
לאידאולוגיה זו.
משטח הרצפה יְ יֻצַּ ר כלוח מחיק ,וכך יוכל כל משתתף לכתוב על המצגת המוקרת לרצפה ולערוך
אותה .קרוג ,לודוויגסן ולייקה-אולסן ) (Krog, Ludvigsen & Lykke-Olesen, 2004הדים
ביישום רעיון הרצפה האיטראקטיבית בספריות ציבוריות ,מציעים מערך טכולוגי מתקדם יותר
המאפשר תגובה למצגת באמצעות שליחת מסרוים והודעות דואר אלקטרוי .עם התחלפות
השקפים במצגות הפאוור-פויט ,אמצעים אלה יעילים מכתיבה באמצעות מַ צְ בֵּ עַ .

 3או מתמקדים במצגת שכן הסטודטים-המרצים במחקר שלו בחרו באמצעי זה להיצגיהם .אולם אין הכרח בשימוש
במצגת דווקא .ככל הוגע לו ,הסטודטים יכלו להשתמש בארגז חול או בקוביות כל זמן שהללו לא היו מוצגים במרחבי
מרצה מסורתיים .התצורה האדריכלית החדשה המפורטת במאמר הוכחי היא החשובה לטעה שאו מבקשים להביע
ולא החומר המוצג )אף כי איו מתעלמים מכך שסוג החומר המוצג רלווטי לאופן שבו יתבטאו צדק ושוויון(.
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קרוג ,לודוויגסן ולייקה-אולסן )שם( אף מצייים כי מקור הרצפה האיטראקטיבית הוא במשחקים
)למשל ,המשחק  ,Magic Carpetשבו יוצרים צלילים מוזיקליים על ידי תועת רגליים ופלג גוף
למ ְשׂחוּק ,קרי השימוש באלמטים משחקיים בהקשר שאיו משחקי ) Deterding, Dixon,
עליון(ִ .
 ,(Khaled & Nacke, 2011יש חשיבות בתכון האדריכלי שלו .מאחר שהחלופה הארכיטקטוית
שאו מציעים מכוות ליישום שוויון בחלל הכיתה ,שיוויו לגד עייו התכסות רעיוית ופיזית של
מרצים וסטודטים סביב ההיצג באופן דומה לזה שסביב משחק קופסה :האחרון מכוון לשוויון
משום שלאשים המשחקים בו יש זכות זהה לפעולה )טרם הפעלתה( ,הם מחויבים לאותם כללים,
מתקדמים בסדר אחיד ,תחומים באותו חלל וזמן ויכולים לפרוש מהמשחק כרצום )ליפשיץ;2014 ,
1997

4.(Sutton-Smith,

עד כה עסקו במבה כיתה חלופי הכולל רצפה איטראקטיבית אופקית ,והישיבה בו במבה מעגלי
חד-שורתי .בשלב זה וסיף רכיב לתצורת הכיתה )המוצגת בתמוה  ,(6בזיקה למושג 'הרהור'
הרלווטי לצדק הליכי ,שכזכור ,בין השאר עייו חופש המחשבה .הספרות הסוציולוגית )למשל,
גופמן (2003 [1959] ,מציית הבדלים בין "חזית" )"המקום שבו מתארע הביצוע" תוך קיטה
בגיוים ובאמות מידה מוסדיים דרשים" .שם (96 :ל"אחורי הקלעים" )אזור שבו היחיד יכול
"לשכוח לזמן מה את השורות שעליו לדקלם" .עמ'  .(101אזור העורף מאפשר פעולות גומלין שלא
יבוצעו בחזית – איטימיות יותר ,שאין מצוזרות או אין מחייבות איפוק .אלה עשויות לכלול
יבולי פה ,שימוש בעגה והעלאת טרויות על החומר הלמד ,וכך לממש צדק הליכי הוגע לחופש
מחשבה .הספרות האדריכלית מעיקה אף היא חשיבות לפעילויות חברתיות המתרחשות באזורים
שבין בייים )הביין כמבה פורמלי( .למשל ,גהל ) (Gehl, 2011קובע:
Life between buildings offers an opportunity to be with others in a relaxed
and undemanding way. One can take occasional walks, perhaps take a
detour along a main street on the way home or pause at an inviting bench
(p. 17).
לשיטתו ,הזכות לאלטרטיבות )כלומר 'מעקפים'( ,לעצירה והתעכבות מחשבתית על ושא מסוים
)קרי 'הרהור'( הן חלק בלתי פרד ואף הכרחי בקידום שוויון וצדק.
היה צורך להוסיף קוסטרוקציה של 'אחורי הקלעים' או 'בין הבייים' למרחב ארכיטקטוי
שיצרו .המרחב החדש על כל חלקיו מוצג בתמוה  .7המבה העליון מאפשר הרהור על בסיס חברי,
פרטי .בהיותו מופרד מהחלל התחתון שסביב הרצפה האיטראקטיבית ,ייתכן בו שיח ברמת חופש
אחרת מזו שבחוג המליאתי .בהיבט הזה לא יתקיים שוויון בין האדם שבמבה העליון לעומת זה
שבתחתון .עם זאת ,שקיפות המעקה והעובדה שהמבה העליון הוא חלק איטגרלי מהכיתה ולא

 4במשחק קיימים אף היבטים לא-שוויויים שהמבה שאו מציעים לא יכול למוע אותם) :א( התוכן המשחקי )למשל
משחקים שבהם כל שחקן ממלא תפקיד אחר או רכיבי משחק המצייים מגדר בוסח "משחק המיועד לבות"(; )ב(
צעדי משחק החוסמים שחקים; )ג( העובדה שהמשחק עשוי לממש יחסי כוח ,כיבוש ,עליוות ואגרסיה )Sutton-
.(Smith, 1997
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מחוצה לה ,גורמות הפרדה חלקית בלבד בין המשתתפים .סטודטים הפורשים למבה העליון
מוסיפים להיות חלק מהמתרחש תחתם בכיתה בפן הוויזואלי והשמיעתי .אם רוצים הרהור על
העשה בכיתה ,הרי יש לכך חשיבות.
הצורך להרים את המבה גזר מהמחשבה שחוסר הפרדה בגובה מהחלל המרכזי תיצור חסמים
ויזואליים .בחלל שכולו בגובה אחד תימע ראייה טובה של המתרחש במליאה ,כל שכן כשהלוח
אופקי .ראוי לציין כי כיתה דו-מפלסית קיימת במערכת החיוך בישראל )למשל בבית הספר כרמים
בראשון-לציון .חן ,(1999 ,אולם המפלס העליון במקרה האחרון מיועד ללמידה אישית או צוותית
של התלמידים בו ,ואין הוא מכוון לאיטראקציה עם המפלס התחתון .סידור הרהיטים בגלריה
בבית הספר כרמים )שם (122 :מעיד על יתוק זה.

תמוה 7
אלבוים-דרור ) (2002דה במאפייי הכפייה בכיתות .לטעתה ,לימוד בכיתה משמעו כיסה לחלל
זה ויציאה ממו בשעות קבועות .בעייה מדובר ב"שירות חובה" .תלמיד ומורה אים יכולים לפרוש
מהמקום הפיזי )הכיתה( אלא בהפסקה .אבל המפלס העליון שיצרו מאפשר עזיבה אליו וממו בכל
עת במהלך השיעור ולא רק בתחילתו או בסופו .הדבר משרת את רעיון החירות הגלום במושג
'שוויון'.
בטרם עבור לפרק הדיון בקש לתת את הדעת לכמה קודות וספות:
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א .רעיון הישיבה בעיגול איו חדש ,והוא זכר ,למשל ,בספרות )אגדות המלך ארתור ואבירי השולחן
העגול( ובמראי מקום ארכיטקטויים )למשל  .(Edwards, 2000קיימת אף הספרות שאזכרו
לעיל ,שעייה הרצפה האיטראקטיבית ומשחוּק .החדשות במבה שאחו מציעים היא
בשילוב שבין הרעיוות האלה.
ב .אשר לכיוויות הטקסט שבמצגת המוקרת לרצפה יהיו שיאמרו כי היא לכשעצמה יוצרת חוסר
שוויון .בישיבה במעגל יהיו משתתפים שהטקסט יכוון אליהם ,משתתפים שיראו אותו בזוויות
מעוותות )שכן הם יביטו בו מהצד( ומשתתפים שהטקסט יתגלה לעייהם כשהוא הפוך )ראו
תמוה  .(8לשיטתו ,ביקורת כזאת איה רלווטית ,שכן אחד מהרעיוות שביסוד מבה הכיתה
שאו מציעים הוא תועתיות בחלל .לכן בכל רגע יכול כל אדם לזוז כרצוו ולראות את המוצג
לפיו בצורה וחה.

תמוה 8
ג .למידה שוויוית-השתתפותית שבה הן המרצה והן הסטודט מאזיים ,דוברים ,פועלים
וקוראים תיגר על החומר הלמד ,איה בגדר "חיוך מופקר" .שוויון מחייב אחריות
איטלקטואלית במובן הזה ש"הלימוד ]איו[ אימפולסיבי ,שלט על ידי דחפי הרגע ולא מאורגן"
)שור ופריירה .(90 :1990 ,על המרצה ועל הסטודטים להיות בקיאים בתחום הדעת ולבסס את
תובותיהם הביקורתיות )שאין בבחית לימוד מכי ושיון( על בקיאות זו .לכן הוראה ולמידה
מתוך צדק ושוויון אין עדרות גבולות ולא מתחוללות באווירה של תוהו ובוהו – לא בפן
האיטלקטואלי )שזכר קודם לכן( ולא בפן ההתהגותיִ .מ ְשׁמוּעַ קיים גם בכיתה המקיימת
שוויון ,אלא שהמבים הפיזיים בכיתה זו יוצרים ִמ ְשׁמוּעַ בדרך אחרת .בכיתה "רגילה" מצא
דיווח למורה ולמרחב המורה ופיקוח משם )אלבוים-דרור .(84 :2002 ,המערך הארכיטקטוי
הכיתתי המסורתי אף מלמד את התלמידים להטיל על עצמם סייגים וּויתורים אישיים )אלבוים-
דרור ,שם( .לשיטתו ,הפסיביות של הלומדים וחוסר השוויויות שלהם בכיתה ,הוצרים בין
השאר על ידי ארכיטקטורה ,הם ויתורים וסייגים כאלה .הם גזרים מההבה שכלומד הך
משולל זכות מעמדית לחומר הלמד )ההחלטה מה הוא יהיה ,יצירתו ,הוראתו ויכולת הערעור
עליו( ומחויב במבה המדרגי ובסמכות ובצייתות הלוות לו .הכיתה שתוכה על ידיו משיבה
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את זכויות הסטודט לחומר ומושתתת על מבה היררכי אופקי שבו אשים ממוקמים באותו
המדרג .מרצה וסטודט אמורים להתהל בה כעמיתים )עוד על היררכיה אופקית ראו
.(Argaman, 2015

דיון
מאמר זה עסק בהרהור פילוסופי על אדריכלות הכיתה כשפה ובתיווך של ערכי השוויון והצדק
העשה באמצעותה .הצגו מבה כיתה קיים שהושווה למבה כיתה חלופי העשוי לקיים טוב יותר
את הערכים האלה.
עסקו במאמר בצדק מרחבי )היכולת לכס שטחים ולפעול במרחבים שמסורתית אים מוגדרים
כמרחב פעולה שלך( ובצדק במובן הרעיוי-ערכי )שאלות 'הזכות ְלמה ולמי?'( .הראיו כיצד
אדריכלות מתווכת רעיוות אלה ווהגת במובן הזה כשפה ,כלומר בעלת יכולת סמיוטית הושאת
יק ִטי.
במרכיביה )ריהוט ,גודל ,גובה ומיקום( אידאולוגיה ,והממלאת תפקיד מצביע ,דֶּ ִא ְ
עתה בקש לחזור ולעסוק בהצעה שלו ,הפעם מעיי ההקשר המוסדי .המאמר הוכחי משווה בין
הכיתה האלטרטיבית לכיתה המסורתית )פרוטלית ,טורית( במכללה אקדמית ציבורית .כאן יש
לשאול :האם כל הכיתות במכללה המדוברת הן מסורתיות? האם האלטרטיבה המוצעת איה
דומה למרחב שאיו פרוטלי? מה באלטרטיבה המוצעת שוה ממרחב כזה? בראייה הפורצת את
גבולות המכללה הידוה במאמר ,יתן להמשיך ולשאול :האם הייתה הסביבה האלטרטיבית
ממשיכה להיות 'אלטרטיבה' אילו מוקמה בזרם אחר בהשכלה הגבוהה?
בדבריו על הארכיטקטורה של אויברסיטאות אדווארדס ) (Edwards, 2000מוה סוגים שוים של
סביבות למידה .מעייים במיוחד הם המעבדה )המיועדת לביצוע מחקר( והסטודיו )הרלווטי
לדיסציפליות יצירתיות ,דוגמת מוזיקה ,תיאטרון ועיצוב( .אף שאלה עשויים לכלול מרחבי הדגמה
)בדומיטיות מרצה( ,איטראקציה חברתית ועבודת צוות הם רכיבי המפתח בתכום ,ורוב שטחם
מיוחד להם.
מאמרו מציג מבה אדריכלי קיים של כיתה במכללה .עם זאת ,זוהי כיתה אחת מסוימת .במכללה
קיימות מעבדות וסדאות )הדומות לסטודיו( המשמשות חוגים ותכיות כגון מדעים )ביולוגיה
וכימיה( ,אמות ומוזיקה ,ובהן התכסות סביב היצג אופקי )כמו בחלל התחתון של הכיתה
האלטרטיבית שתכ ַו( איה בגדר חידוש .אלא שלא כל הסטודטים במכללה לומדים במעבדות
ובסדאות כי אם רק מי שמתמחה בתחומים הרלווטיים .בזיקה למימוש מושגי צדק ושוויון,
התכון שאו מציעים עשוי לכון סדר חברתי חדש בקרב סטודטים שלא מזדמים למרחבי מעבדה
וסדה ושאים מורגלים בפעלתות שוויוית שבה כל משתתף לומד מהמתרחש ותורם לו )קרי,
מלמד( .הפסיביות שגלתה בהיצגים בכיתות שחקרו – הפרוטליות ,הטוריות – מראה שתועתיות
כזאת שבה אדם ממלא תפקיד של 'מרצה' ו'קהל' לסירוגין וללא הרף ,התרחשה במידה מצומצמת
ביותר.
יחסי השוויון מועצמים )פוטציאלית( וכח המפלס העליון המוצע על ידיו .כאמור ,פרישה למפלס
זה בכל עת ומתוך בחירה אישית של כל אחד מהוכחים בכיתה משמעה חירות – ערך הכלול במושג
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'שוויון' )ראו ארדט ,62 :2013 [1958] ,וטעותיה בדבר חופש ככרוך ביכולת "לוע ב ְס ֵפ ָרה קייה
משליטה ומהישלטות"( .הימצאות במפלס העליון החסום במידת מה מחלקה התחתון של הכיתה,
עשוי לאפשר שחרור כזה.
בה בעת המבה העליון משול למרפסת דירה בביין .המרפסת מאפשרת התבוות לדירה פימה,
ובהיותה גלויה לעין ,היא והשוהים בה תוים להשגחה מתמדת )ג'ייקובס– (70-69 :2008 [1961] ,
טעה הפוכה ליכולת לפעול מתוך חירות שבדברי ארדט )] .(2013 [1958הרצברגר ) Hertzberger,
 (2005: 41מציין אף הוא כי מרפסות שייכות מצד אחד לדירה )מרחב פרטי( ,ומצד אחר לרחוב
)הציבורי( .הוא מוסיף על ג'ייקובס בטעו כי מדובר בחלל של 'בין-לבין' ) ,(in-betweenובהיותו כזה
צרכים ותביעות פרטיות וקולקטיביות עשויים לחפוף או להתגש .לפי הרצברגר )שם( ,במקרה
האחרון יש להגיע להסכמה הדדית מתוך פשרה .פיקוח וּויתור כאלה עומדים )שוב( ביגוד לאפשרות
להיות חופשי ממרותו של אחר.
זכיר כי ארדט )שם( מבחיה בין 'שוויון' בעת העתיקה ל'שוויון' בהוראתו המודרית .היום שוויון
מבוסס על קופורמיות ,מצב שבו "לשאלה אם אומה מורכבת מחברים שווים או לא שווים אין ][...
חשיבות רבה ,שכן החברה תובעת תמיד שחבריה יפעלו כאילו הם ]אחד[" )עמ'  ;69הדגשה שלו(.
אשים השוהים בחלל העליון בכיתה שתכו יפעלו בשים לב למרחב הציבורי )קרי ,המפלס התחתון(
ולהפך .הם יפקחו על המפלס התחתון ויפוקחו על ידיו .רעיון זה מתֻ ווך על ידי המעקה השקוף
והכללת המפלס העליון בכיתה )שהרי יכולו לתכן מרחב להרהור מחוצה לה( .במצב של "שלטון
של אף אחד" )ארדט ,שם (70 :בשל ההשגחה ההדדית' ,שוויון' במובו המודרי הוא אפשרי.
דגיש כי בבוחו ספרות שעייה אדריכלות בהשכלה הגבוהה בפרט ובמוסדות חיוך בכלל ,לא
מצאו מרחב כיתתי הע בין הפרטי למפולש ,דוגמת המפלס העליון שאחו מציעים .כאמור ,גלריות
כיתתיות קיימות במוסדות חיוך במובים אחרים )ראו את שכתבו על בית הספר כרמים והיתוק
בין המפלסים .חן .(1999 ,במעה לשאלה אם הסביבה האלטרטיבית הייתה ממשיכה להיות
'אלטרטיבה' אילו מוקמה בזרם אחר בהשכלה הגבוהה ,ציין כדוגמה כי כשחשבו על המפלס
העליון ,עמדה לגד עייו בין השאר עזרת השים בבית הכסת .באיזו מידה שוויון וצדק מתקיימים
בעזרת השים )מוסד דתי; מופרד על רקע מגדרי( כפי שהם עשויים להתממש בכיתה שתכ ַו )קרי,
הֶ קשר מוסדי חיוכי ללא הבדלה מגדרית( ,והאם וכח הבדלים תרבותיים-אידאולוגיים יקיים
מוסד אקדמי דתי שוויון וצדק כמוסד אקדמי חילוי? תשובה מושכלת לשאלות אלה מחייבת
התדייות ואולי אף בדיקה אמפירית הרחבות מגבולות המאמר הוכחי.
עד כה עסקו ברעיוות הצדק והשוויון כטועים בהקשר מוסדי .כעת בקש לפות להקשר חברתי
רחב מגבולות המוסד ,ותמקד בישראליות הכיתה המוצעת על ידיו .ציין כי ההכללה 'ישראליות'
בעייתית .היא וגעת לפן אתי ,לגאוגרפיה ולדמוגרפיה; ליהדות מול צרות ואסלאם ולחילויות
מול דתיות בכל אחת מהדתות; לשאלת רוב מול מיעוט; לאידאולוגיה ציוית ושאיה ציוית
)אלמוג :(Sela-Sheffy, 2004 ;1998 ,מיהו אפוא ישראלי ומה מעיד על ישראליות? מיותר לציין כי
במסגרת המאמר הוכחי לא יתן לדון בכלל היבטים אלה בשל רחבותם .לפיכך ציג שלושה
ושאים לדוגמה שמזמן מבה הכיתה שהצעו כשמהרהרים בישראליותו.
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ראשית ,הכיתה שתכַו בויה משי מפלסים .בשל מגבלות על שיח מוסדי פומבי )(Heritage, 2004
ייתכן כי התהלות בוטה ,מתגדת ,תתרחש במפלס העליון ופחות בתחתון ,וכתבו על כך במאמר.
אחד הושאים הבולטים בספרות העוסקת בישראליות הוא הדוגריות .כתריאל ) (1999עוסקת
במושג זה מתוך ראייה רב-תרבותית .באופן ספציפי היא מעמידה 'דוגריות' )דיבור המשלב
אסרטיביות ,דעתותֵ ,כּות ,פשטות ו'אטי סגון'( מול ה'מוסיירה' )לשון עקיפה ,מומסת,
מאופקת ,המעת מקטיעת הזולת ,בעלת גוון פייסי וכרוכה בוויתור מיָדי כלשהו להשגת מטרות
פוליטיות ארוכות טווח( .בכיתה המוצעת על שי המפלסים שבה ,מקופלים ערכים של דוגריות ושל
מוסיירה .אם כלול ב'ישראליות' קבוצות המשתייכות לדתות שוות ,הרי הכיתה ישראלית.
שית ,אשר למפלס התחתון – זכיר כי ביקשו שתתקיים בו התכסות רעיוית ופיזית של מרצים
וסטודטים סביב החומר הלמד .רעיון השוויון הגלום בהתקבצות וכח סיר משותף )במקרה שלו
החומר הלמד כסיר מטפורי( מקובל בתרבויות שוות )למשל באורח החיים הסייWatson, .
 .(1987כשדים בישראליות ,הוגים שוים רואים במדורה מוקד היאספות שוויוי ומלכד )אלמוג,
 .(Gordon & Ackerman, 1984 ;1997אלמוג )שם( מציין גם את תרבות המעגל )שהקומזיץ הוא
אחד ממרכיביה( כיוצרת הרגשת אחדות ,קולקטיב ,חברותא ,להט מדבק לפעולה .בזה המפלס
התחתון ,על המבה המעגלי שלו ,הוא ישראלי .עם זאת ,יש לסייג ראייה במעגל כמכון קולקטיב.
למשל ,גילעת ) ,(2004העוסקת במושג כור ההיתוך ,קובעת:
המוח ] [...מייצג תהליכי מיזוג והאחדה תרבותיים בחברות מהגרים .כתפיסה
אידאולוגית משמעותו בהקשר הישראלי הייתה דרישה להכפפת המזרחיות
למערביות ,של המסורתיות למודריות ושל הגלותיות לילידות ]' [...כור היתוך' מסמן
לא יותר מאשר רובד הצהרתי ] [...לעיתים או שואלים את עצמו אם מלכתחילה היה
רצון ליצירת מרחב ציבורי-אזרחי-משותף ושוויוי.
מובן כי המושגים 'מעגל' ו'כור היתוך' אים שווים ,אולם טיעויה של גילעת )שם( על כור ההיתוך
מזמים חשיבה ביקורתית גם על המרחב שהמעגל מבסס .מצד אחד ,יתן לגרוס כי תרבות המעגל
שוויוית )ראו פסקה קודמת בעיין זה( ,ומצד אחר ,אין להתעלם ממעגל בהוראתו הממדרת כגלה,
למשל בצירוף 'מעגלים חברתיים' )וכשעוסקים בהתבוות בין-קבוצתית( או וכח המכת הקולות
האידיבידואליים ,העשויה להתרחש כששיח הגמוי משתלט בעריצותו על המשתתפים במעגל.
הכיתה שתכ ַו עלולה אפוא דווקא להציח אי-שוויון וחוסר צדק ,לכן יש לאמצה כאלטרטיבה
לכיתה המסורתית בזהירות הראויה.
שלישית ,יתן לעסוק בישראליות הכיתה בזיקה ליקיון הקווים ולצבעויות שבה .בזה יתן לדמיין
כיתה דומה לשלו במדיות מערביות שוות .אם רוצים בישראליות במובה המזרחי-אתי
)כדוגמה( ,יתן היה ליצור בכיתה צבעויות "רועשת" שאיה לבה )'לבן' קשר בפרפורמס אשכזי-
מערבי .ששון-לוי ושושה ,(2014 ,או להפך – להדגיש אפרוריות כמו זו של שיכון טיפוסי בעל
פרוגרמה עייה בעיירות הפיתוח של עולי יהדות צפון אפריקה )קלוש ולו-יון ;2000 ,יעקובי.(2007 ,
ציין כי בייי הדירות המקוריים לזוגות צעירים שברמת אביב ג' מדגימים אף הם חד-גויות ,אלא
שהתיוג במקרה האחרון )הבורגי ,המודרי( שוה מדימוי המקום המיוחס לשיכוי העולים
מארצות המזרח )בירבוים-כרמלי .(1999 ,עוד דגיש כי עמדה כזאת על המזרחיות עלולה להיחשב
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סטריאוטיפית )שחר ,צן-שיפטן וזבה ,(2007 ,ובכל מקרה ישראלי הוא גם מי שמוצאו בארצות
אירופה או מי שאימץ תרבות אירופית שאותה מרבים לאזכר כשמשווים מרכז ופריפריה בישראל
)היילברור.(2007 ,
אם כן ,שאלת ישראליות הכיתה שארת פתוחה ,ובזיקה אליה סיים באקדוטה :כשהראיו
לקהלים שוים את מבה הכיתה שיצרו ,אחת התגובות שקיבלו הייתה השוואה ביו ובין החלל
האדריכלי שבתכית ַמסטר שף )תכית בישול טלוויזיוית שבה המשתתפים ממוקמים במפלס
תחתון או במפלס עליון המשקיף עליו( .מובן שיתן לשאול באיזו מידה תכית ששמה לועזי
והמיובאת מבריטיה היא ישראלית ,אולם הקלוּת שבה עשתה ההשוואה מראה כי היום מסטר
שף היא חלק מהוף הישראלי ,וכך עשויה להיות גם )בעקיפין( הכיתה שהצעו .בין שהיא ישראלית
בבירור בין שלא ,הכיתה שתכ ַו וצרה תוך הרהור במושגי הצדק והשוויון .אם רוצים בקידומם
של ערכים אלה )הדבר איו הכרחי( ,הרי כדאי שהחשיבה עליהם תכלול גם פולמוס )לכאן ולכאן(
שעייו המבים הארכיטקטויים של מוסדות החיוך .אלבוים-דרור ) (2002וקוטַ ק ) Kottak,
 ,(1978רואים בבתי-הספר מקומות שבהם התהגויות שות כריטואל שה אחר שה ודור אחר
דור .מאמרו פותח את שאלת הקיבעון הזה לדיון מחודש.

תודות
תודתו לקוראים האוימיים של המאמר על תובותיהם המחכימות ותרומתם לו.
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האדריכל צחי אסא הוא בוגר בית הספר לאדריכלות באויברסיטת תל אביב .פרויקט הגמר שלו
עוסק בתכון בית ספר תיכון מבוסס דיאלוג והרהור )בהחיית האדריכלית טוּלה עמיר( .עובד
במשרד האדריכלות ' 1:1אדריכלות וף ועיצוב אורבי' .פעיל ב 72'-שעות פעולה עירוית' – פרויקט
המייצר פלטפורמה לשיוי עירוי מהיר במסגרת תחרותית ובשיתוף עם הקהילה .שותף בסטודיו
 Keiluהמתמחה בהדמיות אדריכליות .הכתובת להתקשרותzahi_asa@hotmail.com :
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קידום יצי אורייות של ילדי גן ממיצב חברתי-כלכלי מוך :השוואת יעילותם של
פיגומים שוים היתים לילדים בעת כתיבת מילים1
דורית ארם ואיריס לוין
תקציר
יצי כתיבה מאחדים ממדים של הכרת מערכת הכתב ומהווים בסיס לרכישת קריאה וכתיבה.
ילדים ממשפחות ממיצב מוך זקוקים לתשתית יציבה שתסייע להם להתמודד ביעילות עם אתגרי
בית הספר .במחקר הערכו את יעילותם של פיגומים היתים בעת כתיבה ,לקידום יצי אורייות,
והשתתפו בו  200ילדי גן חובה ממיצב מוך .הילדים חולקו לשלוש קבוצות התערבות ולקבוצת
השוואה .הילדים בקבוצות ההתערבות השתתפו ב 32-מפגשי כתיבה אישיים דו-שבועיים ,ובכל
פגישה ביקשה החוקרת מהילד לכתוב חמש מילים באותיות מגטיות .בשתי קבוצות קיבלו הילדים
פיגומים (1) :פיגום המתמקד בהליך ובתוצר :הילד למד לחלק מילה לצלילים ולמפות צליל לאות;
) (2פיגום המתמקד בתוצר :הילד למד את שמות אותיות המילה ואת צורתן .בקבוצה השלישית
תרגלו הילדים כתיבה ללא פיגומים ,וקבוצת ההשוואה המשיכה בתכית הלימודים .בטרם המחקר
לא היו הבדלים בין הקבוצות ,ואילו בסיומו הראתה הקבוצה שקיבלה פיגומים המעודדים
התמקדות בהליך ובתוצר ,הישגים גבוהים משל הקבוצות האחרות בכל מדדי האורייות .המחקר
מדגיש את חשיבות מתן פיגומים המבהירים את ההליך השלם של הכתיבה.
מילות מפתח :תכית התערבות ,קידום יצי אורייות ,גן חובה ,דיבור לעצמי ,תיווך כתיבה.

מבוא
יצי אורייות כוללים את הידע שיש לילדים על השפה הדבורה והכתובה בטרם למדו קרוא וכתוב
בבית הספר ) ,(Whitehurst & Lonigan, 2002ועל בסיס ידע זה מתפתחות הקריאה והכתיבה
הפורמליות ) National Early Literacy Panel, 2008; Teale, Whittingham, & Brown
.(Hoffman, 2016
מחקרים מלמדים על רצף בין יצי האורייות בגן ובין הישגי קריאה וכתיבה בבית ספר .התפתחות
של יצי אורייות בסיסיים ראויים יוצרת תשתית ללמידה תקיה ולהסתגלות יעילה לחברה
) .(Shonkoff & Phillips, 2000במחקר הוכחי בחו דרכים לקדם יצי אורייות של ילדי גן
ממיצב חברתי-כלכלי מוך .ילדים אלה תוים בסיכון גבוה לפיתוח קשיים ברכישת קריאה וכתיבה
)קורת ,בכר וספיר ,(2003 ,וקיימות עדויות שיצי האורייות שלהם מוכים מאלה של ילדים
ממיצב ביוי ).(Duncan & Seymour, 2000; Fernald, Marchman, & Weisleder, 2013
סקירה של  500מחקרים הראתה כי המבאים היעילים ביותר של רכישת קריאה וכתיבה הם ידע
אותיות ,מודעות פוולוגית ויצי כתיבה ).(Lonigan, Schatschneider, & Westberg, 2008

 1המחקר בוצע במימון הקרן הישראלית למדעים ).(ISF
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המחקר הוכחי בחן כיצד התערבויות שבמסגרתן ילדי גן חובה ממיצב מוך מקבלים פיגומים שוים
בעת כתיבה ,מקדמות יצי אורייות חשובים אלה.
ידע אותיות
ידע אותיות כולל את הכרת צורת האותיות ,את שמות האותיות ואת הקשר בין צורתה הגרפית של
האות לשמה ולצלילים שהיא מייצגת ) .(Treiman, Levin, & Kessler, 2012לידע אותיות חשיבות
בהתפתחות יצי האורייות ,שכן הוא מבא רכישת קריאה וכתיבה ) ;Bowles et al., 2014
 .(Foulin, 2005; Robins, Treiman, & Rosales, 2014שר ) (Share, 2008טוען כי הכרת הקשר
בין צורת האות לצליליה מכשירה את הקרקע ללימוד הקריאה והכתיבה בעברית .עם זאת,
במשפחות ובגי ילדים בישראל וגם בארצות הברית מתמקדים בדרך כלל בשמות האותיות ופחות
בצליליהן )לוין ,שתיל-כרמון ואסיף-רווה .(2008 ,לדוגמה ,רוביס ועמיתותיה ) Robins et al.,
 (2014האזיו לאיטראקציות טבעיות יום-יומיות בין  145ילדי גן להוריהם בבתי המשפחות ,ומצאו
שההורים והילדים מתמקדים בשמות האותיות אך לא בצליליהן .המחקר הוכחי בחן באיזו מידה
פיגומים המתמקדים בשמות האותיות ובצורתן היתים לילדי גן בעת כתיבת מילים ,מסייעים
לקידום יצי האורייות שלהם.
מודעות פוולוגית
מודעות פוולוגית מוגדרת כרגישות למבה הצלילי של המילה ,ועייה יכולת לזהות ולבצע
מיפולציה על חלקי המילים המדוברות ) .(Pufpaff, 2009המודעות הפוולוגית עה על רצף
ממודעות להברה )לדוגמה ,ההברות במילה 'תלמיד' :תל-מיד( דרך מודעות לצירופים )עיצור +
תועה; לדוגמה ,המילה 'תלמיד' המתחילה בצירוף  (taועד למודעות לפומות ,היחידה הצלילית
הקטה ביותר בשפה )לדוגמה ,המילה 'תלמיד' המתחילה בפומה ) (tלוין ועמיתותיהReese ;2007 ,
 .(et al., 2015השפה העברית היא שפה שמית ,ובשל המבה ההברתי הפשוט שלה למדיי היא
דורשת פחות מיומות במיפולציות פומיות ) .(Share, 2008טרימן ,לוין וקסלר ) (Treiman,
 Levin, & Kessler, 2012מסבירים שהעברית שוה מהאגלית בכך שהיא שפה עיצורית ,ולכן
פעמים רבות הילדים מתכווים לצירוף )עיצור ותועה( ולא לפומה .לדוגמה ,כששואלים ילד דובר
עברית במה מתחילה המילה כלב ,בדרך כלל הוא יעה בצירוף  keולא בפומה  .kהגישות לצירופים
כראה משקפת את שכיחותם במבה השפה העברית ).(Share & Blum, 2005
רמת המודעות הפוולוגית בגיל הגן מבאת את רמת הקריאה והכתיבה של הילדים )אולשטיין
ומחול.(Harrison et al., 2016; Skibbe et al., 2013; Wackerle-Hollman et al., 2015 ;2011 ,
המחקר הוכחי בחן כיצד פיגומים המתמקדים בחלוקת המילה לצלילים )צירופים ופומות( בעת
כתיבה עם ילדי גן ,מקדמים את יצי האורייות של הילדים.
יצי כתיבה
בחברות אוריייות ילדים מתעייים ומתסים בכתיבה לפי שהם לומדים קרוא וכתוב באופן
פורמלי בבית ספר ) .(Neumann, Hood, & Neumann, 2009בתהליך התפתחות הכתיבה ילדים
מפיקים בתחילה סימים שמבטאים את המאפייים הכלליים של השפה הכתובה ,כמו חלוקה
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ליחידות של סימים וליאריות .לאחר מכן הם כותבים אותיות ,אולם אלה אין קשורות לצלילים
של מילות המטרה ,ולבסוף הם לומדים כי הכתב הוא מערכת סימים שבה האותיות מייצגות את
צלילי השפה )זוהר וארםLevin et al., 2013; Puranik, Lonigan, & Kim, 2011; ;2016 ,
.(Tolchinsky, 2003
בשפות אלף-ביתיות רמת הכתיבה של ילדי גן משקפת באיזו מידה הם מביים את מערכת הכתב
) ,(Richgels, 2008ואסטרטגיות אלף-ביתיות יכרות בכתיבה לפי שהן יכרות בקריאה ) Levin
 .(& Aram, 2013יש ערך מוסף לפעילויות כתיבה בגיל הגן כיוון שהילדים מסים לקרוא את מה
שכתבו ,וכך לומדים על הקשר בין הכתיבה לקריאה ) .(Ehri et al., 2001עוד מצא שרמת יצי
הכתיבה מבאת את רכישת הקריאה והכתיבה והישגים אוריייים בבית ספר ) ;Aram, 2005
.(Kessler et al., 2013; Mäki et al., 2001; Ritchey, 2008
פעילות כתיבה עם ילדי גן
האתגר שבכתיבה :הכתיבה היא תהליך קוגיטיבי-שפתי מורכב )גביעון ,פרידמן ויכיי.(2008 ,
שתיל ,שר ולוין ) (Shatil, Share, & Levin, 2000העריכו את דרך הכתיבה של ילדי גן בישראל,
ומצאו כי מרביתם מסוגלים לכתוב מילים לא מוכרות שהכתיבו להם ,באופן שדומה למאפייים
הגרפיים-מרחביים של כתיבת מילים קוווציולית בעברית ,ורבים מהם אף מצליחים להפיק
אותיות באופן תקין לחלוטין מבחיה גרפית .עם זאת ,כ 70%-מהילדים לא הצליחו להשתמש
בצורתן הגרפית של האותיות כדי לייצג את צליליהן ,כלומר הם השתמשו באותיות אקראיות.
החוקרים מסבירים כי היכולת לכתוב מורכבת מתהליך הכולל הפרדת מילים לצלילים )צירופים
 CVופומות  ,(Cהיזכרות באותיות המייצגות את אותם הצלילים והפקת צורתן הגרפית של
האותיות על ייר .תהליך זה הוא אתגר עבור ילדי הגן ,ובו התמקדו במחקר הוכחי :בחית
הפיגומים היעילים לסיוע לילדים בעת כתיבת מילים.
גישת התיווך של ויגוצקי :ההחה כי משימת הכתיבה היא מקרה פרטי של משימה קוגיטיבית
מאתגרת עבור ילדי הגן ,מעודדת את בחית מודל התיווך של ויגוצקי ) .(Vygotsky, 1978ויגוצקי
טען כי למבוגרים תפקיד חשוב בטיפוח התפתחותם של ילדים בתוך אזור ההתפתחות המוערך
שלהם .אזור זה הוא אזור מטלי שבו הפוקציות הקוגיטיביות של הילד הן במצב של התפתחות
שטרם הושלמה .הן קיימות בצורתן ההתחלתית ,והתפתחותן תתאפשר רק מפעולה משותפת של
מבוגר עם הילד .בתוך אזור ההתפתחות המוערך המבוגרים אחראים לכוון את הילדים לפעילויות
של למידה והתסות על ידי הצבת פיגומים מתאימים .על פי גישתו של ויגוצקי ,בתחילה הילד
משלים משימות מאתגרות בשיתוף עם מבוגר מתווך המַ בה עבורו מערכת פיגומים מתאימה.
המבוגר מתרחק בהדרגה ,והילד מבצע את המשימה בעזרת דיבור לעצמו המשקף את הפיגומים
שיתו לו .לבסוף הילד מבצע בעצמו את המשימה בקלות ללא שימוש בפיגומים וללא דיבור לעצמו.
"דיבור לעצמי" בעת כתיבה :כאמור ,במעבר מביצוע משימות מאתגרות בתיווך מבוגר לביצוען
העצמאי ,ילדים משתמשים ב"דיבור לעצמי" – דיבור בקול אשר לא מופה לסביבה אלא מיועד
לדובר עצמו ) Al-Namlah, Fernyhough, & Meins, 2006; Carlson & Beck, 2009; Winsler,
 .(Carlson, & Barry, 2000לדיבור זה חשיבות בהתפתחות ,והוא משמש לוויסות עצמי ולתכון
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פעולות בעיקר במהלך משימות מאתגרות .ויגוצקי ) (Vygotsky, 1978סבר שבעת 'דיבור לעצמי'
הילד בוה לעצמו את הפיגומים אשר יסייעו להשיג רמה גבוהה יותר של ביצוע המשימה .כאשר ילד
מתמודד עם משימה מאתגרת בתוך טווח ההתפתחות המוערך שלו ,מצא קשר חיובי בין מידת
השימוש שלו ב"דיבור לעצמי" ובין רמת ביצועו ) .(Fernyhough & Fradley, 2005יש עדויות
שילדי גן עזרים ב"דיבור לעצמי" בעת כתיבה ) .(Schimmoeller, 1999יותר מזה ,מצא כי מידת
ה"דיבור לעצמי" של ילדים בעת כתיבה מבאת את יצי הכתיבה שלהם יותר מרמת ידע האותיות,
המודעות הפוולוגית ,רמת הוויסות העצמי שלהם ורמת התיווך לכתיבה של אחד מהוריהם )
.(Aram, Abiri, & Elad, 2014
ֵאילו פיגומים יעילים לקידום ההבה של ילדים את מערכת הכתב? חוקרים התומכים בפעילות
כתיבה חופשית בגיל הגן ,טועים כי עצם ההתסות והתרגול של כתיבה ילדית )כתיבה שאיה
תואמת את חוקי השפה( תורמים לכך שילדים חוקרים את מערכת הכתב ומקדמים את יצי
האורייות שלהם ) .(Burns & Casbergue, 1992; Ferreiro & Teberosky, 1982מעט ידוע לו
על מאפייי הפיגומים היעילים שיש להבות לילדים בשעה שהם מתמודדים עם כתיבה .במחקר
שערכו רייבן ועמיתיה ) (Rieben et al., 2005עם ילדי גן דוברי צרפתית ,הם עודדו קבוצה אחת
לכתוב ללא פיגומים ,קבוצה אחרת קיבלה את המילה כתובה כדגם להעתקה ,ולקבוצה השלישית
הדגימו החוקרים את האיות הכון של המילה )אמרו את שמות האותיות( .החוקרים מצאו שרק
הקבוצה שקיבלה את הפיגום הכולל איות כון ,התקדמה בכתיבה .אבל החוקרים מצייים שגם
קבוצה זו לא התקדמה במודעות פוולוגית או בהכרת צלילי האותיות.
בעת פעילות כתיבה עם ילדי גן הורים וגות וטים לאיית עבור הילדים את המילים ,ולתת להם
דגם להעתקה ) .(Aram & Levin, 2011מחקרי קשר שערכו בשפות שוות על תיווך כתיבה לילדי
גן ,הראו כי המידה שבה מבוגר מעודד ילד לפרק את המילה לצליליה ולקשר בין הצליל לאות שיש
לכתוב ,מבאת את התפתחות יצי האורייות של הילד )בעברית –  ;Aram & levin, 2011בערבית
–  ;Aram, Korat, & Hassunha Arafat, 2013באגלית –  ;Skibbe et al., 2013ובספרדית –
 .(Levin et al., 2013במחקר הוכחי בחה יעילותם של פיגומים שיתו לילדי גן בעת כתיבה
בקידום יצי אורייות .השוויו בין מצב שבו עודדו ילדים לכתוב ללא מתן פיגומים ,למצב שבו
יתו פיגומים המתמקדים בשמות האותיות ובצורתן )איות( ,ולמצב שבו יתו פיגומים המלמדים
את הילד לחלק מילה לצירופים ולפומות ,ולקשרם לשמות האותיות ולצורתן .בחרו לעבוד עם
ילדי גן חובה מרקע חברתי כלכלי מוך משום שהם בסיכון גבוה לפיתוח קשיים בלימוד קריאה
וכתיבה בבית ספר )קורת ,בכר וספיר.(2003 ,
מיצב חברתי כלכלי והתפתחות יצי אורייות
ילדי גן ממיצב מוך תוים בסיכון לימודי כיוון שהם מראים הישגים מוכים ברמת השפה,
האורייות והידע המתמטי שלהם ) .(Jordan et al., 2009; Lee & Burkam, 2003יש עדויות
שפערים בהישגים אקדמיים בין ילדים ממיצבים שוים בולטים כבר מגיל צעיר לטובת ילדים
ממיצב ביוי גבוה ,והם חריפים בהרבה מהפערים על רקע אתי או גזעי ).(Fernald et al., 2013
הפערים בין ילדים ממיצבים שוים מתרחבים ככל שגיל הילדים עולה ) & Hackman, Farah,
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 ,(Meaney, 2010; Lipseyet al., 2013וחשוב להכיר בפערים בגיל הרך ,ולסות לצמצם אותם
) .(Fernald et al., 2013ההשפעה הבולטת ביותר של מיצב כלכלי-חברתי כבר בשלב היקות היא
על רכישת שפה ואורייות .הילדים ממיצב מוך חווים בבתיהם פחות איטראקציות אוריייות
יעילות מילדים ממיצב ביוי )קליין ויבלון ,(Duncan & Murnane, 2011 ;2008 ,והם ופלים
מחבריהם ברמת יצי האורייות שלהם ).(Lee & Burkam, 2002; Reese et al., 2015

מטרות המחקר
מטרותיו הן לבחון את חשיבותם ויעילותם היחסית של פיגומים שוים היתים לילדים בעת
כתיבת מילים ,לקידום מגוון של יצי אורייות של ילדי גן ממיצב מוך .לשם כך השוויו ארבע
קבוצות (1) :הליך-תוצר :קבוצה שקיבלה פיגומים המתמקדים בפירוק המילה לצלילים )הליך(,
בשיום האותיות ובבחירתן )תוצר(; ) (2תוצר :קבוצה שקיבלה פיגומים המתמקדים בשיום ובבחירת
האותיות המתאימות; ) (3תרגול כתיבה ללא פיגומים :קבוצה שקיבלה עידוד לכתוב מילים ללא
פיגומים; ) (4קבוצת השוואה שהמשיכה בתכית הלימודים הרגילה של הגן .עוד בדקו בכל אחת
מהקבוצות את מידת התפוקה של הילדים מהתערבות קצרה למדיי של שמוה שבועות ) 16מפגשים(
ומהתערבות ארוכה יותר של  16שבועות ) 32מפגשים(.
השערות :ציפיו כי השיפור הבולט ביותר בכל יצי האורייות יימצא בקרב קבוצת ההתערבות
שקיבלה פיגומים המתמקדים הן בהליך והן בתוצר .לאחר מכן – בסדר יורד – בקבוצת ההתערבות
שקיבלה פיגומים המתמקדים בתוצר בלבד ,בקבוצת ההתערבות שתרגלה כתיבה ללא פיגומים
ובקבוצת ההשוואה .אשר למשך ההתערבות – מכיוון שלא היה לו מידע מוקדם שיבהיר אם תרגול
קצר של כתיבה עשוי להספיק לקידום יצי האורייות ,לא שיערו השערה ,ושאלו באיזו מידה
יהיה חשוב משך ההתערבות הכוללת תרגול כתיבה ,בקידום יצי אורייות.

שיטה
משתתפים
במחקר השתתפו  197ילדי גן חובה ) 88בים ו 109-בות( .גיל הילדים הממוצע היה חמש וחצי
) ,(SD=0.4והם למדו בעשרה גים בערים מאזור המרכז בשכוות ממיצב מוך ,על פי תוי משרד
החיוך .בכל גן דגמו באקראי  20ילדים ,ומתוכם דגמו באקראי חמישה ילדים לכל אחת מארבע
קבוצות המחקר .בקבוצת ההתערבות שקיבלה פיגומים המתמקדים בהליך ובתוצר ,השתתפו 50
ילדים; בקבוצה שקיבלה פיגומים המתרכזים בתוצר 48 ,ילדים; בקבוצת ההתערבות שבה עודדו
ילדים לכתוב ללא פיגומים ,השתתפו  51ילדים; בקבוצת ההשוואה שהמשיכה את תכית הלימודים
של הגן ,היו  48ילדים .לא מצאו הבדלים בין הקבוצות במגדר הילדים  χ2(3) = 6.57, p = .09או
בגילם .F (3,193) = 0.59, p = .62
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מערך המחקר וההליך
החוקרות כסו לגים לאחר קבלת האישורים המתאימים .המחקר כלל שישה שלבים (1) :הערכת
קדם; ) (2שמוה שבועות התערבות; ) (3הערכת בתר  (4) ;1הפסקה של חודש; ) (5שמוה שבועות
התערבות; ) (6הערכת בתר  .2בשעה שהילדים בקבוצות ההתערבות השתתפו במפגשי ההתסות,
הילדים בקבוצת ההשוואה המשיכו בפעילויות הגן הרגילות .בכל אחת משלוש ההערכות אספו
התוים בשי מפגשים אישיים של כ 15-דקות בחדר שקט בגן.

ההתערבות
סבב ההתערבות הראשון כלל שמוה שבועות של שי מפגשים שבועִ יים אישיים של  15-10דקות
)סה"כ  16מפגשים( .סבב ההתערבות השי כלל עוד שמוה שבועות של שי מפגשים אישיים
שבועִ יים מקבילים באורכם לסבב הראשון .בסיכום השתתף כל אחד מהילדים ב 32-מפגשים
אישיים .בכל מפגש כחו שתי חוקרות :אחת מהן שוחחה עם הילד וסייעה לו לכתוב בעזרת פיגומים
בהתאם לקבוצה שאליה הוא שייך ,והאחרת תיעדה את המפגש .בכל מפגש התבקש הילד לכתוב
חמש מילים :שלוש במבה ) CV-CV-Cלדוגמה 'גדר'( ,מילה במבה ) CV-CV-CV-Cלדוגמה
'זמרת'( ומילה במבה ) CVC-CVCלדוגמה 'מסרק'( .בכל מפגש כתבו הילדים מילים שוות ,וסך
הכול הם כתבו  80מילים בכל סבב )ראה לוח .(1

לוח 1
המילים שכתבו בהתערבות על פי מספר הפגישה2
מפגש 1

מפגש 2

מפגש 3

מפגש 4

מפגש 5

מפגש 6

מפגש 7

מפגש 8

Gader

Barak

Batsal

Sapar

Tsemer

Gezer

Reshet

Nesher

Resek

Xayelet

Mishkal Tsalaxat

Shekel

Batsek

Miklat

Shaxar

Zameret

Gesher

Salat

Keresh

Argaz

merkaz

Maxar

Karaxat

Keshet

Merxak

Petel

Nazelet

Kineret

Seret

Shament

Sheleg

Masrek

Gamad

Sandal

Meter

Gamal

Shapa'at

Berez

Mazleg

בשלוש קבוצות ההתערבות התבקשו הילדים בכל אחד מהמפגשים לכתוב על לוח חמש מילים
באותיות מגטיות .בראש הלוח הוצגו באקראי  22האותיות ,ועבור כל מילה התבקשו הילדים לקחת
אותיות ולכתוב את המילה בתחתית הלוח .ההוראה הראשוה לילד הייתה "כתוב את המילה X
כמו שאתה יודע פה בשורה התחתוה של הלוח" .לאחר שהילד סיים ,ביקשה ממו החוקרת להחזיר

 2המלים כתובות בתעתיק כדי להציג את אופן הגייתן.
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את האותיות לחלק העליון של הלוח .בשלב זה היא פעלה בהתאם לקבוצת ההתערבות שהוא שייך
אליה:
הליך-תוצר :בקבוצה זו קיבל הילד פיגומים שהבהירו את חלוקת המילה לצלילים ,מיפוי צליל-
אות )איות( ,איתור האותיות וסידורן למילה.
 .1החוקרת אמרה "עכשיו אי אכתוב 'גדר'";" 3לפי שאי כותבת את המילה גדר אי מחלקת
אותה לצלילים עם האצבעות שלי :ג-ד-ר" .כאשר החוקרת אמרה  gaהיא הרימה אצבע ,כשהיא
אמרה  deהיא הרימה אצבע וספת ,וכשהיא אמרה  rהיא הרימה אצבע שלישית" .לכל צליל
צריך לכתוב אות /ga/" ,גימל" )החוקרת לקחה את האות ג' והיחה אותה בתא הראשון(/de/" ,
דלת" )החוקרת לקחה את האות ד' והיחה אותה בתא השי( /r/" ,ריש" )החוקרת לקחה את
האות ר' והיחה אותה בתא השלישי( .החוקרת העבירה אצבע על המילה הכתובה מימין
לשמאל ,ואמרה" :זה גדר" ,המתיה שלוש שיות והחזירה את האותיות לחלק העליון של הלוח
המגטי באקראי.
 .2החוקרת אמרה לילד "עכשיו תכתוב 'גדר' שוב .תחלק בעצמך את המילה 'גדר' לצלילים ,תתאים
לכל צליל אות ותסדר את האותיות פה על הלוח כדי ליצור מילה" .החוקרת לא התערבה
בפעילות של הילד .כשהילד סיים לפעול ,אמרה לו החוקרת מילת חיזוק כללית )לדוגמה "יופי"(
ועברה לכתיבת המילה הבאה.
תוצר :בקבוצה זו קיבל הילד תיווך שהתמקד באותיות שיש לכתוב .החוקרת שׁיימה את האותיות
)איות( ,איתרה אותן וסידרה אותן למילה.
 .1החוקרת אמרה "עכשיו אי אכתוב 'גדר'"' .גדר' כותבים עם גימ"ל )החוקרת היחה את האות
ג' בתא הראשון( ,דל"ת )החוקרת היחה את האות ד' בתא השי( ורי"ש )החוקרת היחה את
האות ר' בתא השלישי(" .החוקרת העבירה אצבע על המילה הכתובה מימין לשמאל ,ואמרה:
"זה 'גדר'" ,המתיה שלוש שיות והחזירה את האותיות לחלק העליון של הלוח המגטי
באקראי.
 .2החוקרת אמרה לילד "עכשיו תכתוב שוב 'גדר'" .כשהילד סיים ,אמרה לו החוקרת מילת חיזוק
כללית ועברה לכתיבת המילה הבאה.
כתיבה ללא פיגומים :קבוצה זו קיבלה עידוד ותאים לכתוב מילים ללא פיגומים.
 .1החוקרת ביקשה מהילד לכתוב שוב את המילה כפי שהוא יודע או מבין.
 .2לאחר שהילד כתב את המילה שוב כפי שהוא מבין ,החוקרת אמרה לו מילת עידוד כללית ועברה
לכתיבת המילה הבאה.

 3דגים את מאפייי הפיגומים שתו בהתערבויות השוות בעזרת המילה 'גדר'.
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ההערכה
שיום אותיות :מטרת המבחן הייתה להעריך את מספר האותיות שהילד יודע לשיים על פי צורתן.
האותיות העבריות )ללא אותיות סופיות( הודפסו באקראי על לוח שבו שישה טורים וארבע שורות.
הלוח הוצג לילד ,הוא ראה את האותיות והתבקש לשיים אותן מימין לשמאל שורה אחר שורה.
החוקרת שאלה את הילד "איזה אות זו?" ומיו את מספר האותיות שהילד שיים כון .המהימות
בין הפריטים :במבחן הקדם –  ,α=.94בבתר  ,α=.95 – 1בבתר .α=.95 – 2
קישור צליל לשם אות :מטרת המבחן הייתה להעריך את מספר האותיות שהילד יודע לשיים על פי
הצליל שהן מייצגות .הוא התבקש לומר את שמן של אותיות שהוצגו כצירוף קולי ) .(CVלדוגמה,
"באיזה אות כותבים  "?/re/לילד יתה דוגמה אחת ,ואחריה הוצגו לפיו  16צירופים קוליים,
ואחו מיו את מספר הזיהויים הכוים .המהימות בין הפריטים :במבחן הקדם –  ,α=.89בבתר
 ,α=.92 – 1בבתר .α=.91 – 2
סגמטציה :מטרת המבחן הייתה להעריך באיזו מידה הילד מסוגל לפרק מילה לצלילים ) CVאו
 (Cבהתאם לאופן כתיבתן .לילד הוצגו בקול  12מילים בשלושה מבים פוולוגייםCV-CV-C :
)לדוגמה 'מָ ָרק'() CV-CV-CV-CVC ,לדוגמה' ,מסת'( ובמבה ) CV-C-CVCלדוגמה' ,ירקן'(.
הילד התבקש לחלק מילה ליחידות הכתיבה בעברית ) Cאו  (CV,ויתו לו שלוש דוגמאות – אחת
עבור כל מבה .לדוגמה ,במילה 'מרק' אמרה החוקרת "אי אגיד מילה ואחר כך אחלק אותה
לצלילים ולכל צליל אי שמה קובייה על השולחן .המילה מרק מתחלקת ככה) .ma-ra-k :החוקרת
היחה במקביל לאמירה של צליל  CVאו  Cקובייה על השולחן( .עכשיו תחלק אתה את המילה
'מרק' לצלילים ותשים קוביות" .המילים שהוצגו לילד היו שוות מאלה שהוצגו בהערכת הכתיבה
או הקריאה .הציון הכולל היה מספר המילים שהילד חילק כון .המהימות בין הפריטים :במבחן
הקדם –  ,α=.86בבתר  ,α=.89 – 1בבתר .α=.88 – 2
איות מלים :מטרת המבחן הייתה להעריך את יכולת האיות של הילד .הוא התבקש לכתוב באותיות
מגטיות  12מילים מוכרות בעברית )לדוגמה ספר ,משקל ,זמרת( .בכל מילה היו שלוש-ארבע
אותיות .כל האותיות הוצגו על הלוח ,והילד התבקש לכתוב באמצעותן את המילה בתחתית הלוח.
ההוראה לילד הייתה "תקשיב טוב למילה ותחשוב עם איזה אותיות כותבים אותה .קח מפה
אותיות ותסדר פה את המילה  ."Xהמילים במבחן זה היו שוות מהמילים בהערכת הסגמטציה
או הקריאה ,אך דומות במבה .מיו את מספר האותיות שהילד ייצג כון או הומופוית מתוך 44
האותיות שהיה על הילד לכתוב .המהימות בין הפריטים :במבחן הקדם –  ,α=.95בבתר ,α=.96 – 1
בבתר .α =.97 – 2
"דיבור לעצמי" .מטרת הערכה זו הייתה ללמוד על הפיגומים שהילד משתמש בהם כדי לסייע
לעצמו בתהליך הכתיבה .עבור כל אות שהילד היח בעת הערכת הכתיבה ,בדקו אם היה "דיבור
לעצמי" )בקול ,בשקט או בלחש( ,הערכו את מידת השימוש של הילד ב"דיבור לעצמי" )אחוז
האותיות שבהן הילד דיבר לעצמו בשעה שכתב אותן( ,ויצרו סולם של שלוש דרגות שמעריך את
איכות "הדיבור לעצמי" של הילד עבור כל אות (1) :אין "דיבור לעצמי" ,והילד כותב אות לא כוה;
)" (2דיבור לעצמי" רלווטי )צליל כון ] [CV/Cאו שם אות כוה/הומופוית( והילד כותב אות לא
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כוה; )" (3דיבור לעצמי" רלווטי )צליל כון ] [CV/Cאו שם אות כוה/הומופוית( והילד כותב
אות כוה .כל אות שהילד כתב כון ללא הפקת "דיבור לעצמי" לא קודדה ,שכן הילד כבר יודע
אותה ,היא מתחת לאזור ההתפתחות שלו ,ואין הוא זקוק לפיגומים כדי לכתוב אותה .המהימות
בין השופטים של יתוח "הדיבור לעצמי" התבצעה על ידי שלושה חוקרים שהגיעו ל 97.7%-הסכמה.

תוצאות
באמצעות סדרה של יתוחי שווּת בחו ההבדלים בין ארבע הקבוצות בכל אחד מהמדדים שהוערכו
לפי ההתערבות ,בעקבות השלב הראשון והשי של ההערכה .לוח  2מציג את ההישגים של הילדים
בכל אחד ממדדי האורייות שהוערכו בארבע הקבוצות בשלב הקדם ,אחרי סבב ההתערבות
הראשון )בתר  (1ואחרי סבב ההתערבות השי )בתר  .(2לוח  3מציג את תוצאות יתוחי השווּת הדו-
כיוויים של שלושת השלבים )קדם ,בתר  ,1בתר  X (2ארבע הקבוצות )הליך-תוצר ,תוצר ,ללא
פיגומים וקבוצת ההשוואה( ביבוי כל אחד ממדדי האורייות.
לוח 2
תיאור יצי האורייות של הילדים )באחוזים( על פי קבוצה ושלב )= 197
קדם )M(SD
שיום אותיות
פיגומים :הליך ותוצר
פיגומים :תוצר
ללא פיגומים
השוואה

)65.09 (31.64
)66.57 (29.94
)64.44 (30.89
)66.29 (30.05

קישור צליל לשם אות
פיגומים :הליך ותוצר
פיגומים :תוצר
ללא פיגומים
השוואה

)59.88 (25.03
)63.80 (29.23
)64.58 (27.52
)57.68 (27.75

בתר M(SD) 1
)74.73 (29.47
)70.64 (28.28
)70.41 (30.18
)69.22 (31.47
)76.13 (25.05
)68.10 (29.52
)70.83 (28.58
)64.45 (30.54

4(N

בתר M(SD) 2
)81.00 (27.02
)75.47 (28.87
)75.31 (27.89
)76.70 (29.45
)82.88 (21.16
)73.18 (29.43
)75.37 (24.86
)68.88 (27.97

 4בכל אחד מהמדדים הוערכו  50ילדים בקבוצת ההתערבות הליך-תוצר 48 ,הוערכו בקבוצת ההתערבות תוצר51 ,
הוערכו בקבוצה ההתערבות ללא פיגומים ו 48-הוערכו בקבוצת ההשוואה.
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קדם )M(SD
סגמטציה
פיגומים :הליך ותוצר
פיגומים :תוצר
ללא פיגומים
השוואה

)66.50 (14.99
)69.69 (15.89
)67.78 (15.00
)66.76 (11.64

כתיבת מילים
פיגומים :הליך ותוצר
פיגומים :תוצר
ללא פיגומים
השוואה

)47.70 (26.72
)48.69 (27.97
)50.19 (26.36
)46.90 (25.21

קריאת מילים
פיגומים :הליך ותוצר
פיגומים :תוצר
ללא פיגומים
השוואה

)20.00 (32.86
)19.27 (29.18
)22.22 (33.61
)21.18 (31.84

אותיות שבהן יש "דיבור לעצמי" בעת כתיבת
פיגומים :הליך ותוצר )52.41 (32.19
)56.60 (32.46
פיגומים :תוצר
)58.36 (29.30
ללא פיגומים
)60.59 (26.52
השוואה

בתר M(SD) 1
)78.45 (14.72
)74.66 (15.22
)74.78 (14.56
)70.93 (14.31
)63.43 (31.32
)57.38 (31.74
)56.23 (30.42
)51.50 (26.99
)33.67 (38.61
)35.94 (36.76
)33.01 (37.60
)25.69 (35.76

בתר M(SD) 2
)85.77 (12.44
)77.51 (14.38
)75.67 (13.23
)74.43 (14.53
)73.50 (30.03
)61.88 (33.64
)60.60 (32.44
)57.29 (29.19
)46.17 (40.31
)46.18 (40.28
)38.07 (38.20
)33.16 (39.26

מילים5

)65.37 (37.21
)61.90 (36.08
)60.84 (33.18
)64.90 (30.08

רמת ה"דיבור לעצמי" בעת כתיבת
פיגומים :הליך ותוצר )1.87 (0.62
)1.97 (0.62
פיגומים :תוצר
)1.95 (0.55
ללא פיגומים
)1.98 (0.52
השוואה

)73.10 (35.12
)65.07 (37.99
)69.75 (3.26
)70.47 (28.72

מילים6

)2.15 (0.73
)2.08 (0.71
)2.05 (0.64
)2.06 (0.58

 5לא כולל אותיות שבהן אין "דיבור לעצמי" והאות כתבה כון.
 6לא כולל אותיות בשהן אין "דיבור לעצמי" והאות כתבה כון.
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לוח 3
יתוחי שוות דו-כיוויים )שלב  Xקבוצה( להערכת התקדמות יצי האורייות של הילדים ) = N
7(197
קבוצה

שלב

קבוצה  Xשלב

)F(df = 2,386

η2

)F(df = 3,163

η2

)F(df = 6,386

η2

שיום אותיות

***75.44

.28

0.15

.00

1.84

.03

קישור צליל לשם
אות
סגמטציה

***85.75

.31

1.11

.02

***5.34

.08

***77.91

9 2.

2.14

.03

***5.85

8.0

כתיבת מילים

***91.98

.32

0.99

.02

***5.88

.08

קריאת מילים

***56.98

3 2.

0.47

.01

*2.13

3.0

מידת השימוש
ב"דיבור לעצמי"8

***20.43

.10

1.00

.00

1.25

.02

רמת ה"דיבור
לעצמי"9

***41.31

.18

0.17

.00

*2.15

.03

*p < .05; **p < .01; ***p < .001
יתוחי השוות הראו כי בהערכת הקדם אין הבדלים מובהקים בין הקבוצות בכל אחד ממדדי
האורייות .כעת ציג את תוצאות ההתקדמות בין ההערכות וההבדלים בין הקבוצות בכל אחת
מההערכות לגבי כל אחד ממדדי האורייות.
שיום אותיות :לוח  2מראה כי כל הילדים התחילו את המחקר ברמה גבוהה למדיי של שיום אותיות
על פי צורתן )בממוצע כ 66%-מהאותיות( .יתוח השווּת מראה אפקט מובהק רק לשלב שבלוח .3
רק קבוצת ההתערבות הליך-תוצר התקדמה במובהק משלב הקדם לשלב בתר  .1כל הקבוצות
התקדמו במובהק משלב הקדם לבתר  .2בסיום המחקר הגיעו הילדים בקבוצת הליך-תוצר ל81%-
הצלחה לעומת  77-75אחוזי הצלחה בקבוצות האחרות )ראה לוח  ,(2אך הבדלים אלה אים
מובהקים.
קישור צליל לשם אות :בתחילת המחקר הכירו הילדים את צלילן של אותיות רבות )בממוצע כ-
) (61%לוח  .(2יתוח השווּת בלוח  3מראה אפקט מובהק לשלב ואיטראקציה בין קבוצה לשלב.
יתוחי בופרוי לבדיקת מקור האיטראקציה בין קבוצה לשלב הראו כי קבוצת ההתערבות הליך-
תוצר התקדמה במובהק משלב הקדם לשלב בתר  .1בשלב הבתר  1רק קבוצת הליך-תוצר הראתה
הישגים גבוהים במובהק )כ (76%-מקבוצת ההשוואה )כ .(64%-כל הקבוצות התקדמו במובהק
משלב הקדם לבתר  .2בשלב בתר  2הגיעה קבוצת הליך-תוצר ל 83%-הצלחה .הישג זה גבוה
במובהק משל כל הקבוצות האחרות שלא היו שוות זו מזו ) 75-69אחוזי הצלחה( )ראה לוח .(2

 7בכל אחד מהמדדים הוערכו  50ילדים בקבוצת ההתערבות הליך-תוצר 48 ,הוערכו בקבוצת ההתערבות תוצר51 ,
הוערכו בקבוצה ההתערבות ללא פיגומים ו 48-הוערכו בקבוצת ההשוואה.
 8לא כולל אותיות שבהן אין "דיבור לעצמי" והאות כתבה כון.
 9לא כולל אותיות שבהן אין "דיבור לעצמי" והאות כתבה כון.
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סגמטציה :לפי ההתערבות חילקו הילדים חלוקה מתאימה כ 68%-מהמילים שהוצגו להם )לוח
 .(2יתוח השווּת )לוח  (3מראה אפקט מובהק לשלב ואיטראקציה בין קבוצה לשלב .יתוחי
בופרוי לבדיקת מקור האיטראקציה בין קבוצה לשלב הראו כי קבוצת ההתערבות הליך-תוצר
התקדמה במובהק משלב הקדם לשלב בתר  .1בשלב הבתר  1הראתה קבוצת הליך-תוצר הישגים
גבוהים מובהקים )כ (78%-משל קבוצת ההשוואה )כ .(71%-שתי קבוצות ההתערבות האחרות
הראו ציוים שאים שוים בהרבה מקבוצת הליך-תוצר ומקבוצת ההשוואה .כל הקבוצות התקדמו
במובהק משלב הקדם לבתר  .2בשלב בתר  2הראתה קבוצת הליך-תוצר הישגים גבוהים בהרבה )כ-
 (86%משל כל הקבוצות האחרות שלא היו שוות זו מזו )) (78%-74%ראה לוח .(2
איות מלים :התבוות בלוח  2מעידה שעם תחילת המחקר אייתו הילדים כון פחות ממחצית
מהמילים )כ .(48%-לוח  3מראה אפקט מובהק לשלב ואיטראקציה בין קבוצה לשלב .יתוחי
בופרוי לבדיקת מקור האיטראקציה בין קבוצה לשלב הראו שקבוצות ההתערבות הליך-תוצר
וקבוצת ההתערבות תוצר התקדמו במובהק משלב הקדם לשלב בתר  .1עם זאת ,בשלב הבתר  1רק
קבוצת הליך-תוצר הראתה הישגים גבוהים בהרבה )כ (63%-משל קבוצת ההשוואה )כ .(52%-שתי
קבוצות ההתערבות האחרות הראו ציוים ממוצעים שאים שוים בהרבה משל קבוצת הליך-תוצר
וקבוצת ההשוואה .כל קבוצות ההתערבות התקדמו במובהק משלב הקדם לבתר  .2קבוצת
ההשוואה לא התקדמה במובהק .בשלב בתר  2הראתה קבוצת הליך-תוצר הישגים גבוהים בהרבה
)כ 74%-הצלחה( משל הקבוצות האחרות שלא היו שוות זו מזו )) (62%-57%ראה לוח .(2
מידת "הדיבור לעצמי" בעת כתיבת מילים :מלוח  2עולה כי בתחילת המחקר השתמשו הילדים
ב"דיבור לעצמי" בכ 57%-מהאותיות שהם כתבו .במהלך המחקר יש עלייה באחוז האותיות שבעת
כתיבתן דיברו הילדים לעצמם .ואכן ,ביתוח השווּת )לוח  (3מצאו אפקט מובהק לשלב .אחוז
השימוש ב"דיבור לעצמי" עלה במובהק בכל הקבוצות מהערכת הקדם להערכת בתר  1ומבתר 1
להערכת בתר ) 2בין  65%בקבוצת ההתערבות תוצר ל 73%-בקבוצת ההתערבות הליך-תוצר ללא
הבדל מובהק בין הקבוצות(.
רמת "הדיבור לעצמי" בעת כתיבת מילים :מלוח  2עולה שלפי ההתערבות מיעטו הילדים לדבר
אל עצמם במהלך הכתיבה ,וכשהם דיברו ,הם הגו לומר חלקי מילה או שמות אותיות לא כוים
ולכתוב אותיות לא מתאימות .לדוגמה ,כאשר התבקש הילד לכתוב את המילה 'מזלג' ,הוא אמר
לעצמו בלחש  mazוכתב את האות ג' ,או אמר לעצמו "מזלג שין" וכתב את האות שי"ן או אות
אחרת שאיה מתאימה .יתוח השווּת הראה אפקט של שלב ואיטראקציה מובהקת בין שלב
לקבוצה )לוח  .(3יתוחי בופרוי לבדיקת מקור האיטראקציה בין שלב לקבוצה הראו שהקבוצה
שהתקדמה במובהק משלב הקדם לשלב הבתר  1ומשלב הבתר  1לשלב הבתר  2היא קבוצת
ההתערבות הליך-תוצר .בקבוצה זו הרבו הילדים בהערכת בתר  2לומר את הצליל או את שם האות
המתאימים ,ולכתוב אות לא כוה או כוה .לדוגמה ,כאשר התבקש הילד לכתוב את המילה
'מזלג' ,הוא אמר לעצמו  maאו  mאו  memוכתב את האות מ"ם ,או אות אחרת .קבוצת ההתערבות
ללא פיגומים הראתה עלייה מובהקת מקדם לבתר  .2בשאר הקבוצות יתן להתרשם מהתקדמות,
אך זו איה מובהקת.
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דיון
המחקר וכחי הוא מחקר התערבות שהתמקד בפעילות כתיבה עם ילדי גן חובה ממיצב מוך.
מטרתו העיקרית הייתה להעריך את יעילותם של פיגומים שוים היתים לילדים בעת כתיבת
מילים ,בקידום יצי אורייות .השוויו ארבע קבוצות :שלוש קבוצות התערבות וקבוצת השוואה
שהמשיכה בשגרת הגן .שלוש קבוצות ההתערבות שבהן תרגלו הילדים כתיבה של חמש מילים
פעמיים בשבוע ,בדלו זו מזו באופי הפיגומים שהילדים קיבלו בעת תרגול הכתיבה .הילדים
בהתערבות הליך-תוצר קיבלו פיגומים המתמקדים בפירוק המילה לצלילים ,בשיום האותיות
המתאימות למילה ובבחירתן .הילדים בהתערבות תוצר קיבלו פיגומים המתמקדים בשיום
ובבחירת האותיות המתאימות ,והילדים בהתערבות ללא פיגומים תרגלו כתיבה ללא סיוע של
החוקרות .הממצאים הבולטים של המחקר הראו שפיגומים המבהירים באופן מלא את תהליך
הכתיבה )התערבות הליך-תוצר( ,יעילים לקידום יצי אורייות יותר מפיגומים המתמקדים רק
באותיות שיש לכתוב )התערבות תוצר( ,יותר ממתן הזדמות לילד להתסות בכתיבה ללא פיגומים
)התערבות ללא פיגומים( ויותר מתכית הלימודים הרגילה בגן )קבוצת ההשוואה( .תוצאות המחקר
אף מעידות על החשיבות של משך ההתערבות .כדי לקדם מגוון יצי אורייות מלבד אופי הפיגומים
מצאה ההתערבות של  16שבועות יעילה מהתערבות של שמוה שבועות.
הפיגומים היעילים בעת תיווך כתיבה
התערבות הליך-תוצר מול התערבות תוצר :לצד התרומה הבולטת של ההתערבות הליך-תוצר
לקידום רוב מדדי האורייות שהוערכו ,הראו הממצאים שההתערבויות האחרות תרמו לקידום
יצי האורייות כמו תכית הלימודים הרגילה בגן )קבוצת ההשוואה( .ממצאים אלה חשובים
מכיוון שתצפיות הראו שבשעה שהורים וגות מבקשים לסייע לילדי גן לכתוב מילים ,הם וטים
לעודד את הילדים להעתיק מילים שההורים והגות כתבו ,או שהם מכתיבים לילדים את אותיות
המילה ללא יתוח צלילי ) ,(Aram & Levin, 2011כמו הפיגומים שיתו בהתערבות תוצר .המחקר
הוכחי מבהיר כי תיווך החושף את הילדים לתוצר הכון בלי להסביר את תהליך הכתיבה ,איו
תורם לקידום האורייות יותר מתכית לימודים רגילה בגן .מסקה זו מצאה בהלימה עם זו של
רייבן ועמיתיה ) (Rieben et al., 2005שהראו כי רק העתקה של כתיב כון לא תרמה לקידום
אורייות של ילדי גן בהשוואה לקבוצת הביקורת שתרגלה ציור .פיאסטה וואגר ) & (Piasta
 Wagner, 2010מצאו במטא-אליזה של  63מחקרים שהשילוב בין תרגול פוולוגיה לתרגול של ידע
אותיות הוא היעיל ביותר בקידום יצי אורייות .בהתערבות הליך-תוצר קיבלו הילדים פיגומים
שעשו את השילוב הזה בעת פעילות כתיבה.
התערבות הליך-תוצר מול התערבות ללא פיגומים :תוצאות המחקר הוכחי מעלות ספק בגישה
התומכת בהתפתחות טבעית של האורייות ,וטועת שכדי לקדם יצי אורייות יש רק ליצור עבור
הילדים סביבה עשירה בחומרי כתיבה ,ולעודדם להתסות בכתיבה ללא החיה ) & Burns
 .(Casbergue, 1992; Mayer, 2007כמו מחקרים קודמים שהראו שאימון ללא הסבר מפורש יעיל
פחות מהוראה המ ֻלווה בהסבר ) ,(Penno, Wilkinson, & Moore, 2002הממצאים שלו מעידים
שעיסוק בכתיבה ללא פיגומים לא קידם את יצי האורייות של הילדים יותר מתכית הלימודים
הרגילה בגן.
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התערבות תוצר מול התערבות ללא פיגומים :אחד הממצאים המעייים מראה כי קבוצת
ההתערבות תוצר וקבוצת ההתערבות ללא פיגומים לא בדלו בהרבה זו מזו ברמתן לאורך
ההתערבות .מדובר בממצא מפתיע ,שכן בקבוצת ההתערבות תוצר הראתה החוקרת לילדים כתיבה
כוה של המילים ,והשמיעה להם את שמות האותיות ,ואילו הילדים בקבוצה ללא פיגומים לא
חשפו למידע חדש ,אלא רק יתה להם האפשרות לכתוב כל מילה פעמיים .תוצאות המחקר הוכחי
מחזקות את ההכרה שהיכרות עם שמות האותיות וצורתן ,לא די בה כדי להבין את תהליך הכתיבה
).(Piasta & Wagner, 2010
ההתקדמות במדדי האורייות השוים
ידע אותיות :ההשפעה של ההתערבויות על שיום אותיות הייתה מוכה .כל הילדים במחקר )בכללם
קבוצת ההשוואה( התקדמו במובהק מהערכת הקדם להערכת הבתר  2במידה שווה .ההתקדמות
של כל הילדים קשורה ככל הראה לתכית הלימודים לגים "תשתית לקראת קריאה וכתיבה"
)משרד החיוך (2006 ,הכוללת המלצה לעסוק במגוון תחומים של שפה מדוברת וכתובה .סברדלוב,
ארם ולוין ) (Sverdlov, Aram, & Levin, 2014מצאו שבעקבות תכית לימודים זו התחום שזכה
לעיסוק מוגבר בגים ,הוא ידע אותיות .החוקרות מדווחות כי במרבית הגים העיסוק בידע אלף-
ביתי מתמקד בזיהוי שמות אותיות ופחות בקישור שבין שם האות לצלילהּ .אכן ,תוצאות המחקר
מראות שהילדים בהתערבות הליך-תוצר שתרגלו קישור בין צלילים לשמות אותיות במהלך
הכתיבה ,התקדמו יותר מקבוצות ההתערבות האחרות ומקבוצת ההשוואה .גם אלימלך וארם
) (2016לימדו אימהות לילדי גן חובה ממיצב ביוי לתווך כתיבה לילדיהן ,ומצאו כי פיגומים
המבהירים לילדים את תהליך הכתיבה המלא ,מקדמים את הכרת צלילי האותיות יותר מתכית
הלימודים הרגילה בגן .פולין ) (Foulin, 2005מחזק בסקירה של מחקרים על ידע אותיות את
חשיבות האימון בידע אותיות בהקשרים שוים )צלילי אותיות ,זיהוי שם וצורה ,שליפת שם ,צורה
וצליל( כמבא יצי אורייות.
ערות פוולוגית :כל הילדים התקדמו במהלך התקופה ביכולת הסגמטציה שלהם .עם זאת,
הילדים בקבוצת ההתערבות הליך-תוצר התקדמו יותר משאר הילדים ,והגיעו ל 86%-הצלחה .יש
חשיבות לערות לצלילי השפה ,שכן ערות פוולוגית מבאת רכישת קריאה וכתיבה ) Kjeldsen et
 .(el., 2014יש עדויות שהתפתחות הערות הפוולוגית היא אויברסלית ועה מיחידות גדולות
ליחידות קטות ,ועם זאת קיים שוי בין שפות ) .(Anthony & Francis, 2005במחקר הוכחי למדו
הילדים בהתערבות הליך-תוצר לפרק את המילה לצליליה בדרך שתתאים לכתיבה בעברית.
לדוגמה ,את המילה 'גדר' ילדים וטים לחלק  .ga-derהפיגומים שיתו בהתערבות הליך-תוצר
לימדו את הילדים לפרק את המילה ל .ga-de-r-הם לא התבקשו לחלק את המילה לפומות באופן
גורף אלא לצירופים ולפומות ,בהתאם לדרך הכתיבה בעברית .דרך חלוקה זו מצאה יעילה
ותומכת בתוצאות מחקרם של שר ובלום ) (Share & Blum, 2005שמצאו קשר בין בידוד פומה
אחרוה בעברית ובין רמת קריאה וכתיבה.
כתיבה ו"דיבור לעצמי" בעת כתיבה :רמת האיות ההתחלתית של הילדים הייתה מוכה ,והם
אייתו כון כ 48%-מהאותיות במילים .ואף כי תכית הלימודים "תשתית לקראת קריאה וכתיבה"
מעודדת גות לכתוב עם ילדים ,הרי הגות במחקרן של סברדלוב ושותפותיה ) Sverdlov et al.,
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 (2014דיווחו שתדירות פעילות הכתיבה בגים מוכה בהרבה מפעילויות אוריייות אחרות .בשיחה
אתן הן הבהירו שלתפיסתן ,הכתיבה מקומה בבית הספר .קסלר ושותפותיו )(Kessler et al., 2013
מצאו כי רמת האיות של ילדי גן בי ארבע מבאת את הישגי הכתיבה והקריאה שלהם בבית הספר.
תוצאות המחקר הוכחי מעודדות גות לכתוב עם ילדים בגן ,לתת להם פיגומים מתאימים
המבהירים את תהליך הכתיבה )התערבות הליך-תוצר( ולעודד אותם לדבר לעצמם בעת כתיבה.
המחקר הוכחי העמיק את ההבה בדבר חשיבות ה"דיבור לעצמי" ) .(Vygotsky, 1978כמו
מחקרים קודמים שהעריכו ילדים ממיצב ביוי ) (Aram et al., 2014מצאו גם כאן עוד בטרם
תחילת תכיות ההתערבות ,כי גם ילדים ממיצב מוך משתמשים ב"דיבור לעצמי" בעת ביצוע
משימת כתיבה .מצאו ממצאים התואמים את הטעה של דיאז ) ,(Diaz, 1992ולפיה הילד לא
ישתמש ב"דיבור לעצמי" כאשר הוא אבק עם מטלה קוגיטיבית שקשה עבורו ,או כאשר כשירותו
לבצע את המשימה גבוהה .בתחילת ההתערבות היו ילדים רבים שכתיבתם שגויה ,והם לא דיברו
לעצמם מכיוון שהמשימה הייתה קשה עבורם .היו מעט מאוד ילדים שכתיבתם הייתה תקית ,והם
לא דיברו לעצמם מכיוון שהמשימה הייתה קלה ,והם לא זקקו ל"דיבור לעצמי" .בין שי דפוסים
קיצויים אלה מצאו כי הילדים הפיקו "דיבור לעצמי" בעת הכתיבה .מעיין היה להיווכח כי רק
ילדים בקבוצת ההתערבות הליך-תוצר העצימו בעקבות ההתערבות את המידה שבה הם דיברו
לעצמם ,והפיקו אות מתאימה .רק התערבות זו לימדה את הילדים לעשות שימוש יעיל ב"דיבור
לעצמי" בעת כתיבה .הפיגומים שיתו לקבוצה זו ,הבהירו לילד שכשכותבים ממפים צלילים
לאותיות ,ואת האותיות יש לכתוב בסדר מסוים .החוקרת הדגימה לילד את אופן ה"דיבור לעצמי"
היעיל לכתיבה .בעת מתן פיגומים לילד בקבוצה זו אמרה החוקרת על כל מילה" :כשאי כותבת אי
מחלקת את המילה לצלילים ומתאימה לכל צליל אות" .בעזרת ה"דיבור לעצמי" הדריכו הילדים
בקבוצה זו את עצמם בביצוע משימת הכתיבה כאשר היה עליהם לגלות עצמאות ולהתמודד עם
המשימה ללא מבוגר מסייע.
משך ההתערבות
מעיין היה להיווכח כי יש משמעות לאורך ההתערבות .השיפור שיכר במבחן האמצע )בתר  (1לאחר
סבב ההתערבות הראשון של  16מפגשים ,היה שוה מהשיפור שחל לאחר סבב ההתערבות השי
במבחן הבתר לאחר  32מפגשים .לאחר הסבב הראשון הראתה התערבות הליך-תוצר יתרון על
קבוצת ההשוואה ,אך לא על שתי קבוצות ההתערבות האחרות .שתי קבוצות ההתערבות )תוצר
וללא פיגומים( הראו הישגי "אמצע" שלא היו שוים מהתערבות ההליך-תוצר או מקבוצת
ההשוואה .לאחר הסבב השי של ההתערבות עלו הישגי הילדים בקבוצת הליך-תוצר על הישגי
הילדים בשלוש הקבוצות האחרות ,שלא בדלו זו מזו .תוצאה זו מדגישה את חשיבות ההתמדה
ומשך ההתערבות .פעילות כתיבה מורכבת מערות פוולוגית וידע אותיות )צליל וצורה( ,וכדי לקדם
יצי אורייות של ילדים באמצעות כתיבה יש צורך בהתמדה .התערבות קצרה הראתה יתרון
מסוים להתערבות הליך-תוצר ,אך התערבות ארוכה יותר ביססה אצל ילדים בקבוצה זו את הבת
תהליך הכתיבה והביאה אותם לתוצאות גבוהות מאלה של קבוצת ההשוואה ושל שתי קבוצות
ההתערבות האחרות .מחקרי התערבות המתמקדים בכתיבה של ילדי גן שוים זה מזה במשכם
ובאיטסיביות שלהם )מספר המפגשים השבועיים( )אלימלך וארםAram & Biron, 2004; ;2016 ,
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 ,(Martins et el., 2016; Ouellette & Sénéchal, 2008ויש מקום לתת את הדעת למשתה זה
בשיח ובדיון בתוצאותיהם.
מגבלות המחקר והמלצות למחקר בעתיד
הילדים שהשתתפו במחקר היו ממיצב מוך .יש מקום לבצע את המחקר ולהעריך את יעילותם של
פיגומים שוים היתים לילדים בעת כתיבה ,גם במיצב ביוי .המחקר כלל רק מילים שכתבות
בשלושה מבים פוולוגיים ובעיצורים בלבד .בחרו מבים אלה להתערבות כי הם שכיחים בעברית,
וחשבו כי יהיה קל להבהיר באמצעותם את תהליך הכתיבה )מיפוי גרפו-פומי( .בעברית יש מילים
הכוללות אותיות המסמלות צלילים קוליים אשר הגים או לא הגים בקריאה בהתאם למיקום
שלהן במילה ולשיקולים מורפו-פוולוגיים ,ולכן יש קושי לכתוב אותן ).(Ravid, 2006; 2012
מעיין יהיה להעריך במחקר בעתיד ֵאילו פיגומים יעילים בעת תיווך כתיבה של מגוון מילים
המייצגות מבים פוולוגיים רבים יותר והכוללות אותיות אהו"י .זאת ועוד ,התערבות הליך-תוצר
הותאמה מצד חלוקת המילה לצלילים והקישור הגרפו-פומי למערכת הכתיבה העברית .לפיכך
ייתכן שתוצאות המחקר מוגבלות לשפה העברית .במחקר בעתיד ראוי להשוות בין יעילותם של
פיגומים שוים היתים בעת כתיבה בשפות שוות ובמערכות כתב אחרות .מחקר כזה עשוי להבהיר
באיזו מידה הפיגומים היתים בעת כתיבה הם אויברסליים ,ובאיזו מידה עליהם להיות מותאמים
לשפות השוות.

סיכום
המחקר הוכחי מראה כי תיווך כתיבה עשוי לתרום להתפתחות יצי אורייות של ילדי גן ממיצב
מוך .תרומת תיווך הכתיבה תלויה באופי הפיגומים היתים לילדים בעת הפעילות ובמידת
האיטסיביות של פעילויות הכתיבה .תוצאות המחקר מראות כי התרומה של פעילות כתיבה
לקידום יצי אורייות רבה כאשר יתים לילדים פיגומים המתמקדים הן בהליך )מיפוי גרפו-
פומי( והן בתוצר )בחירה כוה של האותיות( .ילדי גן מתעייים בכתיבה והים לכתוב .כדאי
לעודד אותם לכתוב ,להצטרף אליהם ,וכך לתווך להם את הכתיבה .חוויות כתיבה חוזרות לאורך
תקופה המ ֻלוות בתיווך מקיף ,מקדמות מגוון של יצי אורייות החשובים לרכישת השפה הכתובה.
יש חשיבות רבה לקדם יצי אורייות ,שכן הם חלק מהכישורים הבסיסיים שמבאים הישגים
אקדמיים והסתגלות לחברה.
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 היא חוקרת את אופי.יברסיטת תל אביביין באופרופ' דורית ארם היא פרופסור מן המ
ותי האוריייצ ת את משמעותן להתפתחות ובוח,טראקציות של מבוגרים עם ילדיםהאי
ות והסתגלות רגשיתי אוריייצ  בשאיפה לקדם.חברתית של הילדים-ולהתפתחות הרגשית
.ותיות התערבות לקידום רמת התיווך של הורים וגחברתית של ילדים היא מפתחת ומעריכה תכ
dorita@post.tau.ac.il :הכתובת להתקשרות
התפתחותית שהתמקדה-וכיתיברסיטת תל אביב הייתה פסיכולוגית חיפרופ' איריס לוין ז"ל מאו
 היא התמקדה בחקר.וכיותות ושפה בגיל הרך במשפחה ובמסגרות החיבחקר התפתחות אוריי
ה את פרופ' לוין בח. כמו כתיבה,ויות מקיפות יותר ומיומ, כמו ידע אותיות,ויות בסיסיותמיומ
ות הילד בגילולוגיה לקידום אוריי כמו גם את תרומת הטכ,השפעת התיווך והמעורבות של הורים
.הרך
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חקר ההתסות והמיצוב בסיפוריהן של גות העובדות עם ילדי מהגרי עבודה
ומבקשי מקלט בישראל
עירית קופפרברג ,שרה שמעוי והילה אטיאס
תקציר
המאמר עוסק במאפייים גלויים וסמויים של ההתסות והמיצוב של גות ,המספרות על אירועים
בעלי משמעות בעבודתן עם ילדי מהגרי עבודה ופליטים בגים בדרום העיר תל-אביב .סקירת
הספרות עוסקת במהגרי עבודה ופליטים בישראל ובחיוך שיתן לילדיהם בגים .לאחר מכן מוצגות
החות תאורטיות בבסיס חקר ההתסות והמיצוב בשיח רטיבי ,ומפורטים תיאורי המסגרות
המתודולוגיות של שתי שיטות היתוח שבאמצעותן ותחו תוי המחקר" :התאוריה המעוגת
בשדה" ו"יתוח מיצוב" .שילוב הממצאים של שי יתוחי התוים –  45סיפורים בעלי משמעות של
הגות – מעלה ממדים של "אי קבוצתי" )רגשות ,חשיבה והתמודדות( הממוקד במציאת
המשאבים הרגשיים והקוגיטיביים כדי לסייע לילדים להתמודד עם קשייהם.
מילות מפתח :חקר המיצוב ,חקר ההתסות ,סיפורים בעלי משמעות ,שיטות יתוח ,ילדי מהגרי
עבודה.

מבוא
מטרת המאמר לחקור את התסותן ומיצובן הגלוי והסמוי של גות המספרות על אירועים בעלי
משמעות בעבודתן עם ילדי מהגרי עבודה ומבקשי מקלט בגים בדרום תל-אביב 1.התופעה
החברתית המורכבת של אשים ושים אלה שמסיבות פוליטיות ,ביטחויות וכלכליות אלצו לעזוב
את ארץ מולדתם ולעבור לארץ אחרת כדי לחפש מקלט ועבודה ,מעסיקה חוקרים )צבר;2008 ,
דביר ,אלוי והררי (2010 ,ואשי ציבור )דהן .(2015 ,רשות ההגירה שהוקמה בשת  2008מרכזת את
הסמכויות לטיפול באוכלוסייה זו ,למשל במתן אשרות כיסה והיתרי עבודה וטיפול במהגרים לא
חוקיים )תן .(2010 ,בחרו להתמקד בהתסות ובמיצוב של הגות בשל מיעוט המחקר העוסק
בזווית ראייה זו בארץ.
במאמר ציג את המסגרות המושגיות והמתודולוגיות הרלווטיות למחקר זה .בסקירת הספרות
ציג מחקר הוגע למבקשי מקלט ומהגרי עבודה בישראל וחיוך ילדיהם ,וציג את ההיבטים
התאורטיים הוגעים לחקר ההתסות והמיצוב בשיח רטיבי .לאחר מכן תאר ומק את הבחירה
במסגרות המתודולוגיות שהחו את הקריאות השוות של התוים ,ציג את יתוח התוים ודון
במשמעויותיהם החברתיות והמתודולוגיות.

 1קבוצה גדולה של מהגרים חוקיים ולא חוקיים בישראל השתקעה בתל אביב וסביבותיה )תן.(2010 ,
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מהגרי עבודה ומבקשי מקלט בישראל וחובת החיוך לילדיהם
צוות מהמרכז הבין-לאומי להגירה וקליטה והאגף לתכון מדייות ברשות האוכלוסין וההגירה חשף
ב 2016-את פרופיל הגירת העבודה לישראל .לפיו שוהים היום בישראל כ 77,000-עובדים זרים חוקיים,
כ 16,200-עובדים זרים לא חוקיים וכ 81,600-עובדים פלסטיים וירדים – סך הכול יותר מ 174,000-איש.
כמחצית מהעובדים הזרים מועסקים בעף הסיעוד ,והשאר בעפי החקלאות והביין או כמומחים
)אתר השירותים והמידע הממשלתי ,רשות האוכלוסין וההגירה.(2016 ,
בתוך אוכלוסייה זו חיים בארץ יותר מ 42,000-מבקשי מקלט אשר "רדיפות שלטון ,מלחמת
אזרחים ,מאורעות של רצח עם ומעשי זוועה אחרים אילצו אותם לעזוב את בתיהם ואת ארצות
מולדתם ולחפש הגה בישראל" )אתר השירותים והמידע הממשלתי ,רשות האוכלוסין וההגירה,
 92% .(2016מתוך מבקשי המקלט הגיעו מאריתריאה ומסודן )האגודה לזכויות האזרח בישראל,
פליטים ומבקשי מקלט בישראל.(2009 ,
לפי אמת האו"ם בדבר זכויות הילד ,ילדים של מהגרי עבודה ומבקשי מקלט זכאים לזכויות
המוקות לכלל הילדים ,ובהן זכות לחיוך ,לבריאות ,לרמת חיים אותה ולביטחון סוציאלי .ישראל
חתמה על האמה ואשררה אותה ,ולכן הזכות לחיוך מוקית מכוח האמה לכל ילד השוהה
בישראל .משרד החיוך מכיר בזכויותיהם של ילדים אלו לחיוך לפי חוק לימוד חובה )תן.(2010 ,
חשוב לציין כי זרים המועסקים בישראל אים רשאים להביא עמם ילדים ובי משפחה אחרים.
אם עובדת זרה יולדת בזמן שהותה בישראל ,היא מאבדת את אשרת העבודה שלה,
ועליה לעזוב את ישראל בתום שלושה חודשים מן הלידה ,עם הילד .הילד איו זכאי
למעמד חוקי בישראל .אף על פי כן יש עובדים זרים השוהים בארץ עם בי
משפחותיהם ,רובם ילדים שולדו בארץ .כאמור ,אף אם העובדים האלה שוהים בארץ
כחוק ,הם מאבדים את מעמדם החוקי עם הולדת הילדים )תן.(2 :2010 ,
בתל-אביב ,אשר בה ערך המחקר הוכחי ,ובה יותר מ 12,000-עובדים זרים ,מסתים ומבקשי
מקלט ,העירייה ותת לילדי אוכלוסיות אלו שירותי חיוך בגי ילדים ובבתי ספר .במערכת החיוך
משולבים הילדים הללו בכל המסגרות המתאימות .אלא שלמרות הטיפול במספר גדול זה של ילדי
זרים עיריית תל-אביב איה מקבלת החזר כספי מהמדיה על הטיפול בהם )שם.(3 :
ילדי מהגרי עבודה ומבקשי מקלט במסגרות גן הילדים
גן הילדים במהותו הפדגוגית מתמקד בפיתוח אישיותו הייחודית של כל ילד מרגע היכסו למסגרתו.
הגת אמורה להסתייע בתכית לימודים חיוכית-התפתחותית תואמת גיל ,ולחתור לטיפוח
הילדים ,לפיתוח היצירתיות שבהם ולמתן מעה לצרכים הגופיים ,הרגשיים ,החברתיים
והאיטלקטואליים שלהם )סברדלוב וחדד-מה יפית .(2010 ,במסמכי מדייות של משרד החיוך
בישראל מוצהרת שאיפה לפתיחוּת רב-תרבותית במוסדות החיוך כדי לחך לכבוד הדדי,
לסובלות ,להתחשבות ולהבה .גת המוּעת על ידי אמוה בחשיבות של צדק חברתי ושוויון
זכויות ,תהיה גת שתצליח ליצור את הגן המשלב ילדים מתרבויות שוות טוב ככל האפשר ,ותדגיש
את הדמיון והשוי בין הילדים ותרבויותיהם .כך תיווצר חברה שוויוית בגן ,ולאחר מכן חברה
שוויוית בבית הספר ואחר כך בקהילה ) .(Glover, 1996חשוב לחקור אם הצהרות אלה בדבר
הצורך בחיוך שוויוי ובקבלת האחר מקבלות ביטוי מעשי בגי הילדים .לפיכך רבה התהייה על
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מיעוט המחקרים הבוחים את מימוש ההצהרות הללו הלכה למעשה כאשר מדובר בקליטת ילדי
מהגרי עבודה ומבקשי מקלט בגים בישראל.
המחקרים היחידים אשר עסקו בעבודת החיוך בגים שבהם לומדים ילדיהם של מבקשי מקלט
ומהגרי עבודה בישראל ,עשו בעשורים האחרוים במתכות אתוגרפית ביקורתית .מחקר אחד הוא
של אילאיל אמיר-כסיף ) (2013שבחה גן בלתי פורמלי לילדי זרים בדרום תל-אביב ,וראתה בו "סדר
כאוטי" המאופיין בארעיות ,בייאוש ובמחסור לצד ארגון ,תקווה ומשמעות .מחקר וסף הוא של
יהודה בר שלום ) (2004הדן בבית ספר הכולל חטיבה צעירה ,שלומדים בו ילדי זרים ,והוא משמש
להם בית חם שבו יתן מעה גמיש ואושי לצורכיהם הלימודיים ,הפשיים-חברתיים והפיזיים של
הילדים.
במחקרים אלו ובמחקרים דומים ממדיות אחרות ) Thoresen, Fielding, Gillieatt & Thoresen,
 (2016; Trang & Lau, 2002; Turney & Kao, 2009מדובר בתהליכי חיוך רוויים קשיים עקב
מצוקות פשיות ,חברתיות ולימודיות-קוגיטיביות ועקב סבל ממחסור בביגוד ובאוכל בקרב
הילדים .מצוקות אלה ובעות מן הארעיות ומקשיי ההגירה בחיי הילדים והוריהם.
במחקר הוכחי ביקשו ללמוד מתוך סיפורי הגות על התסותן הייחודית .כמו כן ,ביקשו ללמוד
כיצד הן ממצבות את עצמן כקבוצה מול קבוצות האשים השוות שעמן הן באות במגע בעבודתן.
חקר ההתסות והמיצוב בשיח רטיבי
חקר ההתסות והמיצוב בשיח רטיבי מבוסס על כמה החות תאורטיות )קופפרברג .(2016 ,לפי
החה אחת ,כדי להגיע לתובות חדשות הקשורות לתופעות חברתיות-תקשורתיות ,תרבותיות
ופסיכולוגיות ,יתן לבצע יתוח שיח המתמקד בתוים ,כלומר בטקסטים החקרים ,בלא שיהיה
מכוּון על ידי תאוריה .גישות מכוּוות-תוים מציעות לחוקר להתחיל את המסע הפרשי שלו בדגש
על תוי המחקר ,ורק בעקבות זה לחבר את ממצאיו לתאוריה )שם(.
החה אחרת קובעת שקיימת זיקה בין השיח להקשר החברתי-תרבותי-היסטורי שבו מופק השיח
) ,(Schiffrin, 1994ולכן חשוב להבין את ההקשר שבו ערך המחקר .עוד החה שעת על גישה
פוקציולית לחקר השיח ) (Schiffrin, 1994ועל הפסיכולוגיה הדיסקורסיבית ) & Hepburn
 .(Wiggins, 2007לפי החה זו ,שיח אושי מוגדר כביצוע פעולה תקשורתית באמצעות אמצעים
לשויים שוים ) (Hanks, 1996כמו מבי תחביר ,מילים ,כיויי גוף ושפה פיגורטיבית .אמצעים
לשויים אלה מאפשרים למשתתפי המחקר לבות את קודת מבטם ולמצב ממדים רגשיים,
קוגיטיביים ,חברתיים ,תרבותיים והתהגותיים של האי והזהות שלהם כלפי אחרים
) 2.(Georgakopoulou, 1997; Kupferberg & Green, 2005למשל ,אחת הפעולות שבי אדם
מבצעים ,היא סיפור סיפורים אישיים בזמן עבר הבוים את ההתסות של המשתתפים מחדש בהווה
) .(Kupferberg & Green, 2005במהלך פעולה זו הפרט )או קבוצה של אשים( משתמש באמצעים
לשויים כדי למקם או למצב ממד אחד או כמה ממדים של האי שלו לעומת האחר המשמעותי

 2המושגים 'אי' ו'זהות' קרובים זה לזה ,וחשוב להגדירם .ראו להלן שיטת יתוח שייה.
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שאתו הוא מקיים תקשורת )קופפרברג) (2016 ,על ההיבטים המתודולוגיים של מיצוב בשיח רחיב
ִ
בהמשך דבריו(.
החה וספת שעת על תורתה של מובילת הדור השי של מפתחי גישת התאוריה המעוגת בשדה –
קטי שרמז ) .(Charmaz, 2006שרמז טועת כי כדי להבין את התהליכים החברתיים החשובים
המתקיימים בין בי אדם ,יש לתח את תוכי השיח שלהם באורח קשוב וברגישות למבי השיח
וללשוו 3.החה זו מאפשרת לו לשלב את יתוח התוכן בגישת "התאוריה המעוגת בשדה" עם
יתוח המיצוב שאו מבצעות בעת יתוח הסיפורים .בחרו בשתי השיטות הללו בשל התאמתן
להפיק מהתוים את תוכי ההתסות ואת מיצוב המשתתפות ביחס לפרט ולקבוצות שעמם הן
מהלות יחסי גומלין בעבודתן .יתוח התוכן ִאפשר לו להבליט את התכים הגלויים שעלו מתוך
הסיפורים ,ויתוח המיצוב ִאפשר לזהות ,לתאר ולפרש מה היה במוקד המחשבה שלהן ) Chafe,
.(1994
היבטים מתודולוגיים
קריאות מרובות של הטקסט
במחקר זה אימצו את המלצתה של גיליגן ) (Gilligan et al, 2003לבצע קריאות חוזרות כדי לבחון
את ההתסות של המשתתפות ,ולזהות ולתאר את מיצובן בטקסטים הרטיביים שהן הפיקו .את
יתוח התוכן ביצעה החוקרת השייה :היא קראה את הסיפורים כמה פעמים כדי לזהות ולתאר את
התּמות שעולות מהם .את יתוח המיצוב הלשוי ביצעה החוקרת הראשוה ,והוא חקר באמצעות
ֵ
כיויי הגוף שהגות השתמשו בהם .בחרו בכיויי גוף משום שהם אמצעי לשוי המאפשר לחוקר
לזהות כיצד ובאיזו מידה בי אדם ממצבים את עצמם וכח אדם אחד או קבוצת אשים )קופפרברג,
 .(2016בדיון שילבו את ממצאי שתי השיטות כדי להציג קודת מבט המארגת ומסכמת את
התובות שעלו מהם .להלן יוצגו ההיבטים התאורטיים והמתודולוגיים שעליהם שעות שתי
שיטות היתוח.
שיטת יתוח ראשוה :מיקוד בתוכי השיח דרך עדשת "התאוריה המעוגת בשדה"
גישת התאוריה המעוגת בשדה ) (the grounded theory approachפותחה בארצות הברית בשות
ה 60-של המאה ה 20-על ידי גלייזר ושטראוס ) .(Glaser & Strauss, 1967הגישה פותחה מתוך
מחויבות להסביר תופעות תרבותיות וחברתיות "מלמטה למעלה" ,דהייו להסבירן בעזרת תאוריות
שתחילתן בהקשבה לשיח של המתסים בהן וביתוח של תוכי השיח הללו.
במחקר זה יותחו התוים בשיטה להפקת תאוריה מעוגת בשדה אשר הציעו שטראוס וקורבין
) .(Strauss & Corbin, 1990דרך זו מתבססת על הדגשת המרכיבים ההיוליים של תופעה חברתית
באשר היא – הֶ קשר ,גורמים סיבתיים ,פעולות ויחסי גומלין ,גורמים מתערבים ותוצאות – ועל
המלצה להסתייע בידיעת המרכיבים הללו על מת להבחין בתופעה העולה משיח המשתתפים.

 3חשוב להדגיש שמלבד שרמז ) (Charmaz, 2006גם חוקרים אחרים מדגישים את הקשר בין חקר השיח ליתוח תוכן
).(Titscher et al., 2000; Herrera & Braumoeller, 2004
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שטראוס וקורבין חוזרים ומצייים כי את התאוריה המעוגת בשדה ,אין לבות מתוך כפיית
התוים על מרכיבי התאוריה הגריים שמוצעים על ידם ,אלא יש לאפשר לה להגיח אט-אט מן
התוים ולהיעזר במרכיבים הללו כדי להמשיג את חלקיה )שם(.
בלב-לבו של תהליך ביית התאוריה המעוגת בשדה ,עומדים תהליכי יתוח התוים ופרשותם .על
פי שטראוס וקורבין )שם( ,יש לערוך את הקידוד בקפידה כדי שהמחקר יהיה אמין .התוים
מותחים בהשוואה מתמדת של חלקיהם זה לזה באמצעות תהליכי קידוד ) (codingמדורגים
שראשיתם בחשיפת מכלול הושאים העולים מן הטקסטים .תחילה מוצָ א הושא המרכזי מתוך כל
קטע טקסט שמתחילה ומסתיימת בו משמעות בזיקה לתופעה החקרת .אחר כך אספים ושאים
חוזרים לקטגוריות ,וחשפים הקשרים בייהם .תהליכי הקידוד מסתיימים בביית רשת של תאים
ותוצאות ) (conditional matrixסביב קטגוריות ליבה המסמות את התהליך החברתי המרכזי
שהוא לב התופעה החקרת :זוהי התאוריה המעוגת בשדה .לבסוף מוצגת התאוריה המעוגת
בשדה במתכות של סיפור טיעוי הפותח בדרך כלל בתיאור התמוה הכוללת שעלתה מקולותיהם
התּמות
של המשתתפים במחקר ,ואחר כך מופיעים תתי-פרקים שכל אחד מהם מציג את אחת ֵ
)קטגוריה( מתוך תמוה כוללת זו .תיאור כל ֵתּמה פותח בהסבר סיפורי-טיעוי ,משך בהצגת קולות
לתּמה
התּמה ובקישור ֵ
אותטיים של המשתתפים המדגימים הסבר זה וחתם בסיכום קצר של ֵ
הבאה )שמעוי .(2016 ,במחקר זה יוצגו הממצאים של יתוח התוכן שערך על סיפוריהן של הגות,
במבה ֵתּמטי .המבה פותח תחילה בתיאור מתומצת של התמוה הכוללת שעלתה מן הסיפורים,
התּמות
משך בתיאור כל ֵתּמה התמך בציטוטים מתוך דברי הגות ולבסוף דברי סיכום .כותרות ֵ
בתּמה ושם המתאר אותה.
יכילו ציטוט המייצג את רוח הדברים ֵ
שיטת יתוח שייה :חקר המיצוב של הגות
להבת הקריאה השייה ציג את הקשר בין המושגים 'סיפור אישי בזמן עבר'' ,אי' ו'זהות' ובין
חשיבות כיויי הגוף בביית המיצוב .סיפור אישי בזמן עבר הוא פעולת שיח הבוה את ההתסות
של המשתתפים מחדש בהווה )קופפרברג .(2016 ,קיימת הסכמה בין החוקרים שבעת שאדם ממליל
סיפור אחד או כמה סיפורים אישיים בשיחה עם האחר או בעת ריאיון מחקרי שהוא מספר ,הוא
ממצב ממדים שוים של ה'אי' והזהות' שלו ) .(Georgakopoulou, 1997; 2007במברג
) (Bamberg, 2014מציע הבחה בין 'אי' ובין 'זהות' .ה'אי' ,להגדרתו ,מוצג בסיפור על אירוע אחד
או מעט אירועים שהתרחשו ,אך איו עוסק בכל סיפור חיי האדם .לדבריו )שם( ,ה'זהות' של המספר
מוצגת בהרחבה בעת קיום ריאיון סיפור חיים .מעתה ואילך שתמש במאמר זה במוח 'אי'.
המושג 'מיצוב בשיח' הוגדר תחילה בתחום מדעי החברה כדי להחליף את המושג הסטטי 'תפקיד'
בחלופה דימית המאפשרת שיוי והתפתחות .בי אדם ממצבים את עצמם בשיחה ברגע מסוים
בדרך מסוימת ,ולאחר מכן הם עשויים לשות את מיצובם .לעתים המשתתפים בשיח ממצבים את
ה'אי' שלהם ,ובפעמים אחרות הם ממוצבים על ידי בי שיחם במהלך התקשורת ) & Korobov
.(Bamberg, 2007
בחיה ממוקדת של פעולות השיח מאפשרת לחוקר לזהות ממד אחד או ממדים שוים של ה'אי'
של המספר או של המספרים השוים ,כפי שהם בים על ידי אמצעים לשויים שוים כמו שפה
פיגורטיבית ,חזרות וכיויי גוף או שילובים שוים של אמצעים לשויים אלה )קופפרברג.(2016 ,
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לוסיוס-הואה ודפרמן ) (Lucius-Hoene & Deppermann, 2000מדגישים שבייה של ממדי
ה'אי' בסיפור אישי איה מציגה את כל ממדי ה'אי' של המספר .היא מציגה רק את אותם ממדים
שעלו במחשבתו בעת שהמליל את הסיפור.
על מת לחקור את פעולת המיצוב בשיח יש לזהות את אמצעי המיצוב בטקסט החקר )קופפרברג,
 .(Kupferberg & Green, 2005; 2016בעקבות מחקרה של גיליגן ועמיתיה )(Gilligan et al., 2003
התמקדו במחקרו רק בכיויי גוף המאפשרים למשתתפים בשיח למצב את ה'אי' שלהם וכח
משתתפים אחרים .כיויי הגוף אף ותים בידי החוקר משאב לשוי חשוב שמאפשר לזהות ,לתאר
ולפרש ממדים סמויים של ה'אי' של המשתתפים בעת שהמלילו את הסיפורים שלהם ,ולזהות מה
היה במוקד מחשבתם )קופפרברג.(Chafe, 1994; Gilligan et al., 2003 ;2016 ,
המיצוב ותח בשי שלבים :בשלב האיכותי ערכו קריאות חוזרות של הטקסט ,ובהן זוהו וסומו
כיויי גוף כדוגמת "אי" ו"אחו" שהגות השתמשו בהם ,וצוין בטקסט ביחס למי מיצבו את עצמן
הגות בכיויי הגוף .למשל ,בדוגמה  ,1שורות  ,3-1אומרת הגת יצן )שם בדוי(" :אי יודעת שיש
הרבה ילדים שיש להם בעיה של ביגוד והעלה .תמיד אחו מסות לדאוג לתרומות וותות לילדים
שאחו יודעות שהם באמת צריכים" .בדוגמה יצן ממצבת את עצמה כפרט )'אי'( באופן כללי ביחס
לכל ילדי מהגרי העבודה והפליטים )'הם'( וכחלק מקבוצה של גות )'אחו'(.
בשלב השי קבעה הדחיסות של כיויי הגוף .בסיפורים שחקרו קבעה דחיסות כיויי גוף כאחוז
כיויי הגוף שבהם הגות ממצבות את עצמן ביחס לאדם או אשים אחרים הקשורים להתסות,
מתוך כלל המילים שהומללו בסיפורים )קופפרברג .(2016 ,הדחיסות קבעה ביחס לגורמים שזוהו
מתוך היתוח :מיצוב הגת ביחס להורי הילדים ,ביחס לילדים כפרטים ,ביחס לילדים
כאוכלוסייה ,ביחס לילדים הביולוגיים של הגת ,ביחס לפיקוח והיועצות וביחס למשרד הרווחה.
חשוב להדגיש שבמחקר זה ,שבו או מתמקדות בסיפורים של גות שוות ,וכל לחקור את המיצוב
הקבוצתי של הגות כפי שהוא עולה מתוך הסיפורים שלהן .במחקרים קודמים חקר מיצובן של
קבוצות אחרות של אשים .למשל ,קופפרברג וידרלד ) (2012מתמקדים בשיויים שחלו במיצוב
של מורי ישראל כקהילה מקצועית מאז הקמת המדיה .במחקרים אחרים חקר המיצוב של
קבוצות אשים בתקשורת מקוות ,למשל אשים אובדיים ) (Kupferberg & Gilat, 2012ואשים
עיוורים ).(Kupferberg & Hess, 2013
איסוף תוים ואתיקה
תוי המחקר הם  45סיפורים אישיים בעלי משמעות ) (Denzin, 1999שכתבו  15גות העובדות
עם ילדים של מהגרי עבודה ופליטים גילאי  6-3בגי עירייה בדרום תל אביב ,ויש להן יסיון של
שלוש שים לפחות .החוקרת השלישית היא גת שעובדת עם אוכלוסייה זו ,והיא שפתה לגות
וביקשה שיספרו לה על אירועים בעלי משמעות שהתסו בהם בעבודתן בגים שלהן .מפאת אילוצי
זמן בחרו הגות המשתתפות לשלוח את סיפוריהן בכתב בדואר אלקטרוי .הקפדו לשמור על
האוימיות של הגות ושל הילדים ,והשמטו פרטים שעשויים להביא לזיהוי הגים וגופים או
מוסדות הקשורים אליהם )דושיק וצבר-בן יהושע.(2016 ,
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אמיות
כדי לשמור על אמיות המחקר ) (Schwandt, 2007) (trustworthinessהשתמשו בשתי שיטות
יתוח :יתוח תוכן איכותי ויתוח מיצוב שכלל שלב איכותי ושלב כמותי .שיטות היתוח השוות
אפשרו לו לזהות ,לתאר ולפרש מאפייים שוים של התופעה החקרת מקודות מבט שוות
)קופפרברג .(2010 ,לאחר שסיימו את יתוח התוים לאור שתי השיטות ,שילבו את התובות
שעלו משי היתוחים ,ושלחו אותן בדוא"ל לגות שהשתתפו במחקר .את תשובות עשר הגות
שהגיבו הצגו בסוף פרק הממצאים .בדיון הפרשי שילבו את התובות שעלו משילוב בין שי
היתוחים ומתגובת הגות.

ממצאי יתוח התוכן בגישת "התאוריה המעוגת בשדה" :תפיסותיהן של הגות את מוקדי
התסותן בעבודה עם ילדי מהגרי עבודה ומבקשי מקלט
התּמות העולות מסיפורי הגות ומן הקישורים שחשפו בייהן ,תתואר תחילה
על מת להבין את ֵ
התמוה הכוללת של התסויותיהן של הגות כפי שהן ממלילות אותן בסיפוריהן ,ולאחר מכן
תתואר כל ֵתּמה בפרד.
הגות רואות בעבודתן עם ילדי מהגרי עבודה ומבקשי מקלט אתגר ושליחות .הן חשפות
למצוקותיהם של הילדים וליסיוותיהם להשתלב בסביבתם למרות הקשיים .הן משקיעות את
מרב המאמצים לתווך לילדים את הידע הדרש ולמצוא פתרוות מ ָיּ ִדיים וארוכי טווח לחוסרים
שהם סובלים מהם ולמצוקותיהם הרגשיות .הן חשפות למרחב החיים שהילדים באים ממו ,מרחב
של משפחות בעקירה ובמעבר רווי קשיים לתרבות שוה משלהן ,והסובלות ממצוקות כלכליות
וחברתיות .הן חשות חמלה ואמפטיה במגע עם הילדים .הן חשות כעס ,בלבול ולעתים זעזוע וכאב
רב לוכח תאי החיים הקשים שלהם ,לוכח גילויי חוסר אוים ואפטיה מחד והזחה ותוקפות
מאידך מצד כמה מההורים העסוקים בדאגה המייאשת להישרדות המשפחה.
ההיחשפות האיטימית לעתים לעולמותיהם השוים של הילדים ,להוריהם ולקהילותיהם הפכת
עבור הגות לחוויה מטלטלת הן ברמה הרגשית והן ברמה הקוגיטיבית .הן לומדות להסתכל בעין
ביקורתית בחייהן האישיים והמשפחתיים ובעולמן המקצועי.
"גיליתי ילדה שחפצה לעזור לי וזקוקה להמון חום ואהבה ומבקשת זאת בדרכה שלה" :להתחבר
לסבלם של הילדים ולתווך להם מציאות חיוכית טובה יותר
הגות רואות את הילדים במצבי מצוקה תדירים המתבטאים בהתהגויות המעידות על סבל פיזי
כמו רעב ,רעד ו"שפתיים כחולות" מקור .הם מתבטאים גם בהתהגויות המעידות על חוסר איזון
פשי כמו תוקפות וקושי בוויסות התהגותי או רגשי ,יכור ואפטיה .התהגויות אלו דורשות
רגישות ותיווך התהגותי מצד הגות כדי להקל עליהם ולאפשר להם להשתלב בחיי הגן התקיים:
לפי כמה שים בתקופת החורף הגיע בבוקר לחטיבה הצעירה ילד אחד מהגן .הוא
כס רטוב כולו .בשקט התקרבתי אליו ושאלתי אותו אם יש לו בגדי החלפה .הילד,
שלא דיבר הרבה ,הסתכל עלי בעייים גדולות והיד עם הראש שלו לשלילה .הזמתי
אותו למשרד של מהלת החטיבה הצעירה כדי להחליף בגדים אך הוא לא רצה .יסיתי
טיפה ללחוץ עליו אך זה לא עזר .בהמשך הבוקר ראיתי שהוא מתחיל לבכות .קראתי
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לו החוצה ויחד יצאו לשירותים והחלפתי לו את כל הבגדים .אפשר היה להרגיש כי
הוא עושה את המעשה הזה אך מאוד מפחד מהתוצאות של המעשה .אי והמהלת
יסיו לתת לו מקום להסביר לו ממה הוא חושש אך הוא לא הסכים לדבר .המחזה
היה קשה כי אף אחד לא יכול להישאר עם בגדים ספוגים מים אך ההתמודדות עם
הקושי של הילד להחליף בגדים הייתה גם מאוד קשה .בסוף היום הילד לבש שוב את
בגדיו שהגיע עימם מהבית והספיקו להתייבש אך סירב להישאר עם העלים היבשות
שתו לו ועל בחזרה עלים רטובות.
ילד שהגיע מאריתריאה ,עבר זוועות בדרך והגיע לגן במצב רגשי והתהגותי קשה
ביותר .לא הצליח לשבת במפגש ,לא הצליח לעבוד בקבוצות ,מהבוקר עד סוף היום,
רב ,הרביץ וקילל את כל הסובבים אותו ,ילדים וצוות כאחד .לאחר תקופה קשה בה
למדתי את הילד ,מצאתי את הדרך אל ליבו ,תוך הכלה והבה של מצבו .למדתי מתי
כדאי להתעלם מהתהגויות שליליות ומתי אי חייבת להתערב ,מתי הוא צריך מגע
ומתי עדיף להתרחק .לאט לאט התקפי הזעם התמעטו ,מילד "שוא" בגן ,הפך
ל"מלך" הגן ,למד איך לשחק ולחלוק עם אחרים ובהחלט עשה מהפך וכס עמוק
לליבי.
שי הסיפורים מבטאים את יסיוותיהן של הגות להבין את קשיי הילדים ואת צורכיהם ולהכיל
את סיפורי החיים הקשים שהם מביאים באמתחתם .הגות "מגדלות חיישים" רגשיים
והתהגותיים כדי להבין את הילדים ולדעת כיצד להתהג ומתי .אלו תהליכים הדורשים אמפטיה,
סבלות ואהבה לילדים ,והם מובילים לשיפור יכר בהשתלבותם בגן.
"הבות סבלו מהזחה פושעת ,בית מלוכלך ,אין אוכל ,אין בגדים" :תליית מצוקות הילדים
בגילויי הזחה והתעללות מצד ההורים והקהילה
מצוקותיהם של הילדים מיוחסות על ידי הגות בעיקר למה שקורה להם בבית ובקהילה .הגות
חשפות לגילויי הזחה והתעללות מצד כמה מהורי הילדים או קהילתם .הזחה כמו אי-הגעה לגן
לקחת את הילד ,שליחת הילד לגן בבגדים רטובים או לא מתאימים וללא בגדים להחלפה ,אוכל
שאיו מתאים או שליחה אף ללא אוכל .הגות מתארות הזחה רגשית מרמה של אפטיה וחוסר
תקשורת מצד ההורים ועד להתעללות מילולית ופיזית .לעתים קשה להן למתוח את הקו בין
ההזחה להתעללות .גילויים אלו מעוררים בגות תדהמה ,זעזוע וכאב וספק ביכולות ההורות של
אותם ההורים:
הייתה ילדה קבועה שלא הייתה לה מסגרת ,לא הייתה לה משפחה שהייתה באה
לקחת אותה ולא היו לה הורים שחיכו לה בסוף יום הלימודים בבית .בסוף היום היא
הייתה מוצאת את עצמה ברכב של ההג.
באחד הבקרים הגשומים של תחילת השה ,הגיע אחד הילדים מהגן שלי כשכולו רטוב,
לבוש במכסיים וחולצה קצרים ובסדלים .היה לו ממש קר ,השפתיים שלו היו
כחולות .אימא שלו שמה לו על הראש שקית יילון בתור תחליף למטרייה.
ארוחת הבוקר שתמיד הפתיעה ביצירתיות של ההורים ...באחת הפעמים הייתה ילדה
שהביאה טילון – שהיה די יציב ועוד לא ממש מס ,קיקיות באריזה – לא מבושלות.
לא תמיד יתן היה לאכול או להשתמש באוכל שהילדים הביאו.
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הגעתי לדירת  3חדרים בכל חדר הייתה שכבת גיל שוה גילאי  ,4-3בחדר השי 5-4
גלאי  ,6*-5מעין גן לשעות אחר הצהרים .החדרים בלי חלוות ,הילדים ישבו בצפיפות
וצפו בטלוויזיה קטה מאוד ,בקול מאוד מוך .הריח היה מחיק וטחוב .היו שם בערך
 30ילדים ורק שי מבוגרים .זה היה מחזה קשה מאוד ,לא הצלחתי להתתק מזה
במשך כל אותו יום.
הילד מספר לי שאבא שלו )שהוא הבן זוג של האימא( כועס עליו ,מרים אותו מהרגלים
מכיס לו את הראש מעל האסלה ופותח את המים ...הוא המשיך לספר שאימא
לפעמים כשהיא כועסת עליו היא לוקחת שקית ושמה לו על הפים וממש הראה לי
איך.
מדברי הגות עולים תיאורים של הורות התפסת על ידיהן בלתי תקיה .לתפיסתן ,ההורים
מסכים את ילדיהם ,ואים מעיקים להם כראוי את צורכיהם הבסיסיים – הפיזיים והרגשיים.
"מחשבה שוה ,אלה הורים שעסוקים בהישרדות ופחות בילדים שלהם" :תליית הורות בלתי
תקיה במצוקות העקירה וההגירה ובמטליות שוה
הגות תולות את התהגות ההורים מחד גיסא במצוקות העקירה וההגירה שלהם ,ומאידך גיסא
ב"מטליות האחרת" שלהם .כמה מן ההורים עברו עם ילדיהם חוויות טראומטיות בעת העקירה
ממקומותיהם ובעת הדידה לארץ .כאן ההורים תוים תדיר במצב הישרדות וחווים קשיי
הסתגלות הובעים מן העקירה הפיזית והמטלית מתרבות המקור ומן הצורך להסתגל לחייהם
בישראל ,בדרך כלל ללא תמיכה .כמה מן ההורים מפתחים דיכאוות לעתים עד כדי חוסר יכולת
לטפל בילדיהם .הורים אחרים מגלים התהגות סטואית לקורה עם ילדיהם ,התהגות שבעיי
הגות מעידה על חוסר דאגה לילדים ועל "מטליות שוה".
מדובר בילד לאם חד הורית ...בדרך לכאן ,עוכבו הילד והאם לשם תשלום כופר .הילד
אלץ לצפות בקבורת אמו בעודה בחיים ,כאשר רק ראשה מעל האדמה ושק מכוון
אליו .הילד היה בן שלוש .הילד ואמו עוו ועוכבו שם ,עד שהאם הצליחה להשיג את
הכסף שהתבקש .אז ,הגיעה לישראל ללא כבוד ,כוח וכסף .מדובר במחזה מזעזע.
כאשר הגיע )האב( ,ישבו לדבר והוא סיפר לי שכראה במהלך המסע שלהם לארץ,
אמא מאוד התחברה לחבר טוב של האבא והחליטה שהיא מאוהבת בו ועזבה את
בעלה ושלושת ילדיה ביום בהיר אחד .היא אפילו לא אמרה לאבא כלום ,הוא יודע את
האמת מחבר וסף שהראה לו תמוות שלהם ביחד .הבתי שבגלל מצבו הפשי הוא
לא הצליח לעשות את החציצה בין עצמו לבין הילדים והיה לו קשה לחשוב עליהם,
הוא היה מאוד עסוק במשבר שלו .מצאתי אבא במצב קשה ומעורער ,ומצבו הפשי
השפיע מאוד על הילדים.
לאחר מספר שעות הילדים מצאו משוטטים באזור התחה המרכזית .למזלו בריאים
ושלמים .הם סיפרו שהם רק רצו ללכת לטייל .ביום ראשון ההורים הגיעו לגן בבוקר
מחויכים ורגועים ואמרו לי :הה את רואה ,הכול בסדר ,את דואגת יותר מדי .שיחה
עם חברה שעובדת עם האוכלוסייה אפילו הכיסה אותי לחוסר שקט גדול יותר ,היא
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אמרה שזו מטליות שוה ,מחשבה שוה ,אלה הורים שעסוקים בהישרדות ופחות
בילדים שלהם.
הגות מציירות תמוה של הורים הסובלים מטראומות ומצוקות קשות ,והתהגותם תפסת לעתים
קרובות בלתי תקיה ,מעורערת ולעתים אדישה ,והשפעתה על הילדים קשה.
"השיחה הזאת גרמה לי לעשות חושבים לגבי עצמי" :המפגש של הגות עם האחר ועם מרחב
חייו – חוויה מטלטלת רגשית ותבוית
המפגש עם הילדים והוריהם הוא חוויה מטלטלת עבור הגות .הוא מזעזע את עולמן הרגשי ומיע
אותן לראות באור אחר את עצמן ,את יחסיהן עם אחרים ואת עבודתן .לראשוה הן פוגשות ילדים
רכים בשים במצבי מצוקה שהם קשים להכלה וכרוכים במגע עם ועדות השמה או עם משטרה,
ולעתים מסתיימים בהוצאת הילד מביתו .שלושת הסיפורים שלהלן מראים את עצמת הרגשות
שמתעוררים בגות במגע עם מצוקות הילדים וההורים ,ואת התובות שהן מפיקות מן המפגשים
הללו על עצמן ועל חייהן:
הילד היה מסרב לאכול את האוכל שהכין לו האב ,ומבקש שביא לו אוכל אחר.
התחלו לשים לב לכך שהילד ממש מפחד מאבא שלו ולקח לו זמן להבין שהאבא מכה
את הילד וכשהאבא ידע שג' לא אוכל את האוכל הוא היה מעיש אותו והיה מחייב
אותו ואותו לתת לילד לאכול את זה ...האב הוזמן לשיחות עם הצוות החיוכי ,אך
היה קשה מאוד לתקשר איתו ...אי באופן אישי מאוד פחדתי ממו ,כיוון שהייתה לו
חזות מפחידה .ביום האחרון לשת הלימודים ,מהלת בית הספר קראה לי וסיפרה לי
שהיום ג' יוצא מהבית אחרי ועדת החלטה .אי זוכרת שהייתי המומה מההליך .ג' ואי
כסו יחד לרכב ולקחו אותו לבית הילד בתל אביב .הלב יצא לי אל ג' .הייתי אימא
צעירה עם ילדה בת חצי שה ,ופעם בשבוע הייו וסעים אליו מוציאים אותו ולוקחים
אותו לדיזגוף סטר ,קוים לו דברים והוא היה משחק יחד עם בתי .באיזה שלב הילד
עבר למקום אחר ויתק הקשר איתו.
היה ילד בגן שהגתי לשבת איתו באופן פרטי כיוון שהוא היה מאוד מופם כאשר
הוא בקבוצה הגדולה ,אך אחד על אחד הוא פתח וגיליתי ילד עם דמיון מפותח ויכולת
ורבלית מפתיעה .במסגרת השיחות דיברו על המון דברים כמו המשפחה שלו,
החברים ,הבית והמטפלת .יום אחד ,זה היה בחורף .הוא הסתכל סביב החדר שבו
ישבו וראה קירות לבים .שאלתי מה הוא חושב והוא החל לספר לי על הכוכבים
השחורים שיש לו בבית על הקירות .כוכבים שהגיעו בזמן החורף אחרי הגשם הראשון.
שאלתי אם הם מצאים בכל הבית או רק בחדר אחד ,והוא הסתכל עלי והתחיל
לצחוק ,אז שאלתי למה הוא צוחק והוא אמר שאי הצחקתי אותו ששאלתי את
השאלה כי הכוכבים האלה מאוד מיוחדים ואין אותם בכל מקום ,רק במקומות
מיוחדים .באותה השיחה הלב שלי התמלא אהבה לדמיון העק של הילד ועם זאת,
הרגשתי קושי גדול לוכח התאים המזוויעים והסכות שבצילן הילד גדל .ההבה שמי
יודע כמה ילדים כאלה יש לי בגן ,הפחידה אותי .חשבתי על כל הילדים שלא יושבים
איתי ומספרים על עצמם ואי בעצם לא יודעת עליהם הרבה פרטים שיכולים לעזור לי
להרכיב פאזל גדול יותר.
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הילד מספר לי שאבא שלו )שהוא הבן זוג של האימא( כועס עליו ,מרים אותו מהרגלים
מכיס לו את הראש מעל האסלה ופותח את המים .אי חושבת שבאותו הרגע חקתי
ועמדתי למות .לא ידעתי מה לעשות ,לא הבתי מאיפה זה בא לי .אי בעצמי הייתי
אימא צעירה ובכלל לא עלה לי לראש שהדבר הזה אפשרי מי מסוגל לעשות כזה מעשה,
התחלתי לרעוד מהפחד וחיבקתי את הילד ,הוא המשיך לספר שאימא לפעמים כשהיא
כועסת עליו היא לוקחת שקית ושמה לו על הפים וממש הראה לי איך .באיזה שלב
יצאתי מהחדר והתחלתי לבכות ,התקשרתי בבהלה ליועצת ואמרתי לה שאי לא
יודעת מה לעשות ואיך להל את השיחה עם הילד .קיבלתי הדרכה כיצד להוג ומה
לעשות עם מכתב בהול לרווחה .אי זוכרת שהייתי במצוקה זמן רב .הייתי צריכה
לראות את האימא כל בוקר ולהתהל כרגיל .היו ימים שהייתי מוזמת לעמוד מולה
מול וועדת החלטה וממש פחדתי .בסופו של דבר הוציאו את הילד מהבית לבית אומה.
לבן של הגות יוצא אל הילדים הפגועים ,ומכה בהן עצמת רגשות של תדהמה ,פחד ועצב ,הרצון
להגן על הילדים וההבה שאולי העולם איו כפי שהוא ראה לעין .הן מגייסות את כל הכוחות שיתן
לגייס – היועצת ,עובדי הרווחה ולעתים משטרה ,ואלצות להתגבר על החששות המתלווים במגע
בררת מחדל כאשר אף
עם הגופים הללו ובצורך לתווך בים לבין הורי הילדים ולהגיע לפתרון של ֵ
אחד מן הצדדים בוודאי איו שלם עמו .מכלול הרגשות והתהליכים הקשים מפים את ההתבוות
בד בבד פימה והחוצה ,ומתעוררות שאלות קשות שאין עליהן תשובות של ממש" :מי מסוגל לעשות
מעשה כזה?" "מי יודע כמה ילדים כאלה יש לי בגן?" ואולם למרות התחושה המשוועת של קוצר
היד הגות ממשיכות בעבודתן בבחית להציל פש אחת – להציל עולם ומלואו.
ממצאי קריאה שייה :מיצובן של הגות בהקשרי התסויותיהן
שלב איכותי
הסיפורים המובאים להלן ממחישים את סוגי המיצוב שעלו מתוך יתוח הסיפורים :בדוגמה  1יצן
ממצבת את עצמה כפרט וכחלק מצוות ביחס לכל אוכלוסיית הילדים ) ;(1היא ממצבת את עצמה
ואת צוות הגן כפרט וכחלק מצוות הגן ביחס לילד אחד ) ;(2היא ממצבת את עצמה ואת צוות הגן
ביחס לאם הילד ).(3
דוגמה " :1אי יודעת שיש הרבה ילדים שיש להם בעיה של ביגוד והעלה"
עכשיו ,שכבר כמה שים שאי ) (1עובדת עם אוכלוסייה הזאת ,אי ) (1יודעת שיש הרבה
1
ילדים שיש להם בעיה של ביגוד והעלה .תמיד אחו ) (1מסות לדאוג לתרומות וותות
2
לילדים שאחו ) (1יודעות שהם באמת צריכים .כל שה אי ) (1רואה ילדים שלובשים
3
בגדים שלא תואמים לתאיי מזג האוויר .אבל השה יש לי ) (2תלמיד ששבר את כל השיאים
4
בעיין .גם בסתיו וגם בחורף הוא לבש אותם מכסיים ועל אותן עליים .לרוע המזל ביום
5
גשום אחד גם המכסיים רטבו וגם העליים קרעו .הילד לא הפסיק לבכות ואמר שאימא
6
תכעס עליו כי העלים קרעו ואין להם כסף לקות עליים חדשות .באותו יום ארגו ) (2לו
7
גם כמה מכסיים חדשים וגם שי זוגות עליים תקיות .באתי ) (2אליו עם השקית ולקחתי
8
) (2אותו הצידה ,כמובן ,אי ) (2לא רוצה להביך אותו מול הילדים האחרים .הראיתי ) (2לו
9
 10מה יש בשקית ובאותו רגע הבתי ) (2שעד לאותו רגע לא ראיתי ) (2שמחה מהי ,הוא היה
 11כל כך מאושר ורגש שעמדו לי ) (2דמעות בעייים .הוא שמח מאוד ועד סוף היום לא פרד
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מהשקית עם הבגדים החדשים שלו .באותו יום אמא שלו התקשרה כדי להודות לי )(3
ואמרה שהוא הלך לישון עם השקית ,הוא לא הסכים להיפרד ממה.

מעקב אחרי כיויי הגוף בסיפורה של הגת 4מאפשר לזהות היכן ממוקדת מחשבתה של המספרת
בעת כתיבת הסיפור ) .(Chafe, 1994בסיפור מופיעים  14כיויי גוף ,ובחמישה מהם הגת ממצבת
את עצמה כפרט או כחלק מצוות הגן ביחס לכלל הילדים שהיו בגן ) .(1המעבר בין ה'אי' האישי
ל'אחו' הקולקטיבי מעיד כראה שהמספרת מדגישה את עבודת הצוות .תמיכה לפרשות זו באה
מתגובות הגות שהזכירו את הושא במפורש .בשמוה מכיויי הגוף היא מתמקדת בילד שבמרכז
הסיפור ) ,(2ובאמצעות כיויי גוף אחד הגת ממצבת את עצמה ביחס לאמו של הילד ).(3
ההתמקדות בכיויי הגוף מראה את החשיבות של הילד שבמוקד תשומת הלב של הגת שמסה עם
צוות הגן להעיק לו ביגוד והעלה ולדאוג לו כאן ועכשיו .אולם הסיפור איו מעלה את האי-ודאות
שהילדים מצאים בה מחוץ לגבולות הגן ,שם אין לגת שליטה .האי-ודאות חלה גם על עתידו של
הילד.
בסיפור השי תמר )שם בדוי( ממלילה אירוע קשה שהתסתה בו בעבודתה .היא ממצבת את עצמה
ביחס לילד ) (2שעובר התעללות קשה ,ביחס לכלל הילדים של מהגרי עבודה ופליטים ) ,(1ביחס
לילדיה הביולוגיים ) ,(4ביחס לאם הילד ובן הזוג שלה ) ,(3היועצת ) (5והרשויות ).(6
דוגמה " :2מי מסוגל לעשות מעשה כזה?"
1
אירוע וסף שאי ) (2זוכרת שהיה לי ) (2משמעותי היה ילד ממוצא פיליפיי ,ילד מתוק
2
חייכן ומאוד מאוד תוסס .אמא שלו גידלה אותו עם גבר ישראלי .האם הייתה בתהליך גיור
3
וכל בוקר הביאה אותו והייתה ראית חמדה מאוד ,לא העליתי על דעתי ) (2שמשהו לא
4
בסדר .הזמתי ) (2,3את האם כמה וכמה פעמים לבדוק מה קורה בבית ויסיתי ) (2להבין
5
ממה ובעת ההתהגות של בה ובעצם בשל היותי ) (2צעירה לא ממש ידעתי ) (3איך להתהג
6
עם האם והיום בדיעבד אי ) (2מביה שבעצם גרמתי ) (2לזק כיוון שהאם הייתה מתוסכלת
7
וכראה הייתה משתמשת באלימות כלפי בה .כל בוקר הייתי ) (1מגיעה לעבודה בשבע
8
וחצי ,כדי לתפוס את הילדים שמגיעים מוקדם ולהל איתם שיחה אישית לשמוע אותם,
9
להקשיב להם ובוקר אחד ,ביום שלא כחו היועצת והמהלת הילד מספר לי ) (2שאבא שלו
) 10שהוא הבן זוג של האמא( כועס עליו ,מרים אותו מהרגלים מכיס לו את הראש מעל
 11האסלה ופותח את המים .אי חושבת שבאותו הרגע חקתי ) (2ועמדתי ) (2למות .לא ידעתי
 (2) 12מה לעשות ,לא הבתי) (2מאיפה זה בא לי ) .(2אי ) (4בעצמי הייתי ) (4אמא צעירה
 13ובכלל לא עלה לי ) (4לראש שהדבר הזה אפשרי .מי מסוגל לעשות כזה מעשה? התחלתי )(2
 14לרעוד מהפחד וחיבקתי ) (2את הילד ,הוא המשיך לספר שאמא לפעמים כשהיא כועסת
 15עליו היא לוקחת שקית ושמה לו על הפים וממש הראה לי ) (2איך .באיזה שלב יצאתי )(2
 16מהחדר והתחלתי ) (2לבכות ,התקשרתי ) (5בבהלה ליועצת ואמרתי ) (5לה שאי ) (5לא
 17יודעת מה לעשות ואיך להל את השיחה עם הילד .קיבלתי ) (5הדרכה כיצד להוג ומה

 4כמה מכיויי הגוף הם פרודים ומופיעים כמילה עצמאית )'אי'( ,ואחרים חבורים ,כלומר חלק מהפועל .בעקבות
המלצתה של בלן ) (Balan, 2005מובאים בחשבון כל כיויי הגוף של האי ,כולל כיויי שייכות )'שלי'( וכיויי גוף שהם
חלק ממילות יחס )'לי'(.

69

עיוים בשפה וחברה
18
19
20

Israel Studies in Language and Society

10 (1) – 2017

לעשות עם מכתב בהול לרווחה .אי ) (2זוכרת שהייתי במצוקה זמן רב .הייתי ) (3צריכה
לראות את האמא כל בוקר ולהתהל כרגיל .בסופו של דבר הוציאו את הילד מהבית לבית
אומה ).(6

מיתוח כיויי הגוף שהמספרת השתמשה בהם ,עולה שהיא מיצבה את עצמה  19פעמים ביחס לילד,
פעם אחת ביחס לכל אוכלוסיית הילדים ,שלוש פעמים ביחס לילדיה הביולוגיים הפרטיים ,שלוש
פעמים ביחס לאם הילד ובן זוגה ,שלוש פעמים ביחס ליועצת ופעם אחת ביחס למשרד הרווחה.
הסיפור השי מתמקד באלימות קשה שילד חווה בבית על רקע הזוגיות השבירה של אמו הפיליפיית
ובן זוגה הישראלי .בסופו של דבר הילד מועבר לבית אומה ,אבל כמו בדוגמה הראשוה עולה
השאלה מה יעלה בגורל הילד .הגת לא מעלה שאלה זו אלא עסוקה בפתרון הבעיות המ ָיּדיות בגן.
חישוב דחיסות כיויי הגוף לפי מושאי המיצוב
לוח  1מציג את מדדי הדחיסות של מיצוב הגות ביחס להורי הילדים ,ביחס לילדים כפרטים ,ביחס
לילדים כאוכלוסייה ,ביחס לילדיהן הביולוגיים ,הפיקוח והיועצות ומשרד הרווחה .סך המילים בכל
הסיפורים היה  .7161חשוב להדגיש שמספרי האחוזים אים מסתכמים במאה משום שלעתים כיוי
גוף שימש את המספרות למיצוב וכח מספר משתתפים.
לוח  :1דחיסות המיצוב של הגות
אחוז הדחיסות

סוג הדחיסות
מיצוב ביחס להורי הילדים

53%

מיצוב ביחס לילדים כפרטים

52%

מיצוב ביחס לאוכלוסיית הילדים

14%

מיצוב ביחס לילדים הביולוגיים

8%

מיצוב מול הפיקוח והיועצות

3%

מיצוב מול משרד הרווחה

4%

יתוח הדחיסות של מיצוב הגות ביחס לכל האשים הקשורים לעבודתן עם הילדים ,מראה שהן
ממצבות את עצמן בעיקר ביחס לילדים כפרטים וכאוכלוסייה וביחס להוריהם.
תגובת הגות לממצאי המחקר
עשר גות מתוך  15הגות שהשתתפו במחקר ,הגיבו והביעו שביעות רצון מהמאמר שמאפשר להן
להשמיע את קולן .הן הדגישו שממצאי המחקר והפרשות של החוקרות משקפים את העשה בגן
מצד הקשיים שעלו ,ההתמודדות של הגות בעבודה פרטית ובעבודת צוות .כמו כן ,משתקפים
במאמר רגשותיהן וחשיבתן ביחס לילדים ולהוריהם שלא מתפקדים כפי שמצופה מהורים לילדים
בגיל הרך.
עשר הגות שהגיבו גם חידדו כמה ושאים .לדעת שתיים מהן ,אלימות בגן קיימת בכל הגים ולא
רק בגים של ילדי מהגרי עבודה ומבקשי מקלט .חמש גות הדגישו את הצורך להבליט את רגש
הכעס שהן חשות כלפי הורים שמזיחים את ילדיהם ,ולעתים גם כלפי הילדים עצמם ,מאחר שזה
רגש לגיטימי .הן גם ביקשו להבליט את האחריות של ההורים למצוקות של הילד.
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דיון
ממצאי יתוח התוכן של הסיפורים בעלי המשמעות שסיפרו הגות ,סיפקו לו תשובה לשאלת
המחקר הראשוה :מה יתן ללמוד מן הסיפורים על התסויותיהן של הגות? בחיה של יתוח
התוכן מראה כי הגות רואות בהתסותן בעבודתן אתגר ושליחות ,המצריכים התמודדות יום-
יומית עם הקשיים הרגשיים ,הקוגיטיביים והפיזיים של הילדים .קשיים דומים עולים גם
ממחקרים אחרים שעשו בארץ ובעולם )בר שלוםThoresen et el., 2016; Trang & Lau, ;2004 ,
 .(2002את הקשיים הרבים שהילדים חווים ,הגות תולות בהורות בלתי תקיה הובעת ממצוקות
ההגירה וממטליות תרבותית שוה .המפגש היום-יומי המטלטל עם הילדים בגן מעורר בגות
רגשות של אהבה ושמחה מהולים בעצב ובפחד ,ומשפיע על חשיבתן על עצמן ,על חייהן ועל עבודתן.
לאילו אשים
יתוח דחיסות המיצוב של קבוצת הגות מספק את התשובה לשאלה השייה :ביחס ֵ
הקשורים לעבודת הגן הן ממצבות את עצמן? מהיתוח עולה שבעת ההמללה של הסיפורים הגות
מיקמו את עצמן באמצעות כיויי הגוף בעיקר ביחס לילדים השוהים בגן כפרטים ,וביחס לכלל
אוכלוסיית הילדים הזאת ) .(67%כמו כן ,בולט מיצובן של הגות ביחס להורי הילדים ולבי זוגם
)במקרים שהאב או האם הביולוגי פטרו או לא הגיעו לארץ( ) .(53%אם יתוח המיצוב באמצעות
כיויי הגוף אכן משקף היכן הייתה חשיבת הגות ממוקמת ברגע מסוים )קופפרברגChafe, ;2016 ,
 ,(1994וכל לטעון שחשיבת הגות בעת שכתבו את הסיפורים הייתה ממוקדת בעיקר בילדים
ובהוריהם ,אף כי היו בי אדם וספים שהעסיקו אותן במידה מועטה )למשל ,הילדים הביולוגיים
שלהן ,הפיקוח ,היועצות ומשרד הרווחה(.
שילוב של ממצאי יתוח התוכן והיתוח הלשוי של כיויי הגוף מאפשר לקבוע מי היה במוקד
חשיבתן של הגות-המספרות ומה הם המאפייים של חשיבה זו .תהליך השילוב של היתוחים
הראה לו כי יתוח התוכן ִאפשר במידה רבה "לעבות" את יתוח המיצוב שהדגיש בעיקר את
המוקדים שבהם התמקדה חשיבת הגות .שילוב זה ִאפשר לו לאפיין את הממדים של האי
הקבוצתי שבה בסיפורים מצד חשיבה ,רגשות והתמודדות.
לביית ממדי החשיבה והרגשות של הקבוצה סתייע בתאוריית היווצרות הרגשות של פואר ודלגליש
) .(Power & Dalgleish, 1997תאוריה זו מדגישה שלאחר שאדם חווה אירוע מסוים ,הוא חושב
על משמעות האירוע לעתיד ,וכך וצרים רגשות .או מיחות שלאחר שהתרחש אירוע מורכב ולעתים
קשה ,סיפורים שהגות סיפרו בתגובה לבקשתו לתאר אירועים בעלי משמעות ,הן יסו להבין את
משמעותו ואת הסיבות לו כדי להתמודד עם הקושי ולפתור את הבעיה שוצרת .ברבים מן
האירועים הגות תולות את ההזחה ואת האלימות שחווים הילדים ,בהורות בלתי תקיה .אולם
הן מסות לא לשפוט את הורי הילדים אלא מסבירות את התהגותם בקשיי ההסתגלות לארץ,
בקשיים כלכליים ותעסוקתיים וב"מטליות האחרת" שלהם .בו בזמן וצרים רגשות של אהבה,
שמחה ועצב ביחס לילדים שהם לעתים קרובות חסרי אוים.
עיון בדוגמאות  1ו 2-מספק תמיכה אמפירית לתאוריה של פואר ודלגליש )שם( .בציטוטים להלן
דגיש את הפעלים הקשורים בחשיבה וברגש ,שמופיעים בסיפור לאחר תיאור האירוע .בדוגמה 1
הגת משלבת פעולת חשיבה )"הבתי"( עם רגש שמחה" :ובאותו רגע הבתי שעד לאותו רגע לא
ראיתי שמחה מהי" .בדוגמה  2שוב היווצרות רגש הפחד קשורה בחשיבה" :אי בעצמי הייתי אמא
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צעירה ובכלל לא עלה לי לראש שהדבר הזה אפשרי .מי מסוגל לעשות כזה מעשה? התחלתי לרעוד
מהפחד וחיבקתי את הילד".
ממד וסף של האי הקבוצתי הוא התמודדות .ממד זה מושפע מתפיסת השליחות שיש להן,
ומהרגשות שהן חשות כלפי הילדים חסרי האוים .בהתמודדות זו הן מסות ללא הרף לבות בתוך
כותלי הגן מקום זמי ,בטוח ומוגן יחסית להקשר הסביבתי מחוץ לגן שהוא לא בטוח לילדים.
קבוצת הגות איה עוסקת בעתיד שצפוי לילדים ,וממעטת להזכיר את עמדת רשות הרווחה
בסוגיית ילדי מהגרי העבודה .שתיקה מהווה תמות ראי של השיח ) (Jaworski, 1993כראה בשל
ההתמודדות היום-יומית המאתגרת בתחום השליטה שלהן בין כותלי הגן" ,האי הבטוח" שהן
מפעילות ומתחזקות למען הילדים .ההתמודדות תובעית ,ולכן הן לא מוצאות זמן ואולי כל סיבה
לדון בושאים שאין להן שליטה בהם .אבל השתיקה או ההמעטה בדיבור בושאים אלה כראה
מעסיקה את הגות ,והושאים הם "עה כבדה" מעל העתיד של ילדי הגן .סכם ואמר שבמחקר
זה ובזיקה לעבודה של הגות עם הילדים בגן השתיקה היא אחד מאמצעי השיח )אפרת.(2014 ,
באמצעותו הגות ממצבות את עצמן במחאה וכח הורי הילדים והרשויות בישראל שלא עושים את
הדרש כדי להבטיח את עתיד הילדים.
בהיבט המתודולוגי חשוב להדגיש שהאי הקבוצתי שהשלמו את בייתו בדיון ,תרם על ידי
הקריאות החוזרות שהתבססו על שתי שיטות היתוח .השימוש בשיטות היתוח תרם לאמיות
המחקרית של המאמר משום שכל שיטה התמקדה בהיבט אחר של הטקסטים .יתוח התוכן הפיק
את הושאים המרכזיים שעלו ,כשהם מתוארים ומפורשים בזיקה זה לזה .כלומר ,יתוח דחיסות
המיצוב חיזק את הממצאים של יתוח התוכן ,ויתוח התוכן אפשר לעבות את המידע על מיצוב
הגות את עצמן ביחס לאחרים בעבודתן.
יש לציין כי מחקר זה התמקד בסיפורים בלבד .מחקר וסף עשוי להאיר את ושא המחקר באמצעות
איסוף תוים וסף שיכלול ראיוות עם הגות ,הקלטת איטראקציות עם הילדים בגן ותיעוד של
תקשורת עם הורי הילדים.
לסיכום ,למחקר יש תרומה תאורטית ,מתודולוגית ויישומית .בצד התאורטי המחקר מאיר ושא
שכמעט שלא חקר – האי המקצועי של גות המתעסקות עם ילדים של מהגרי עבודה ומבקשי
מקלט .בצד המתודולוגי השימוש בשתי שיטות יתוח ִאפשר להאיר את סיפורי הגות מזוויות
ראייה שוות ולהשיג אמיות מחקרית .לבסוף ,בצד היישומי יתן ללמוד מסיפורי הגות על
ההתמודדות שלהן ,ותובות אלו עשויות לסייע לגות חדשות העתידות לעבוד עם ילדים אלו.
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טיפוח כשירות תקשורתית וכשירות אורייית בהוראת עברית כשפה שייה
כאמצעי לשילוב חברתי של תלמידים עולים בבית הספר היסודי
רית גולן ועליזה עמיר
תקציר
בעזרת יתוח שאלוים וראיוות וביאורם המאמר מציג קודת מבט של  40מחכות לתלמידים
עולים בבית הספר היסודי משי היבטים :היבט פסיכו-פדגוגי על השילוב החברתי של התלמידים
העולים והיבט פדגוגי-דידקטי על יישום ההמלצות והעקרוות של משרד החיוך בדבר טיפוח של
הכשירות התקשורתית ובמקביל של הכשירות האורייית בהוראת עברית כשפה שייה1.
מההיבט הפסיכו-פדגוגי עולה שהמחכות סבורות שהשילוב החברתי של התלמידים העולים תורם
לקידומם הלימודי ,ומההיבט הפדגוגי-דידקטי מצא שרובן מקצות לשפה הדבורה ,הייו להבעה
בעל פה ,זמן רב מזה שהן מקצות לשפה הכתובה .ראה כי קיים חוסר איזון בהוראת הכשירות
האורייית במקביל לכשירות התקשורתית ,וכי ההמלצה בדבר הטיפוח של שתי הכשירויות במקביל
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 ,יתרום להשגת המטרות
החברתיות והלימודיות ,ובכללן טיפוח הכשירות האורייית והתקשורתית כבסיס להשתלבותו
החברתית והלימודית של התלמיד העולה.
מילות מפתח :תלמידים עולים ,שילוב חברתי ,כשירות תקשורתית ,כשירות אורייית ,עברית כשפה
שייה.

מבוא
ילדים עולים בישראל חווים קשיים לא מעטים בכל שלבי קליטתם .קשיים אלה מתבטאים בעיקר
בחיי בית הספר ,מקום המפגש הראשוי של העולה עם החברה הישראלית .על פי מחקרים ,החברה
הישראלית איה בהכרח סובלית כלפי המצטרפים אליה .יתרה מזאת – היא מצפה להשתלבות
מיָדית של מהגרים )מירסקי ;2005 ,שלייפר2014 ,א(.
לוין ושוהמי ) (2003מסווגות את הקשיים הבולטים שחווים תלמידים עולים בבית הספר ואשר
המערכת החיוכית מתמודדת עמם ,לשלושה תחומים עיקריים :התחום החברתי – מתבטא בעיקר
ברצון להשתייך לחברה החדשה ובקשיים המתלווים לכך; התחום הלימודי – יכולת התפקוד
הלימודי בבית הספר וההתאמה להרגלי הלמידה ושיטות ההוראה השוות שהתלמידים העולים
מתמודדים ִאתם; התחום הלשוי והצורך להתמודד עם שפה חדשה החיוית לתפקוד מתאים בבית
הספר ומחוצה לו .תחום וסף שחשוב להזכירו הוא התחום התרבותי – הקושי לגשר על פערים

 1המושג "רכישת שפה שייה" ) (second language acquisitionמתייחס לרכישת שפה שאיה שפת האם של הלומד,
אך מדוברת בסביבתו ,ומהווה אמצעי תקשורת כמעט כמו שפת אם .להגדרות של שפה זרה ווספת ראו :ווהל2001 ,
ודוביר.2012 ,
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תרבותיים בעיקר בחברה רב-תרבותית כמו ישראל .למשל ,הקושי לשלב טקסטים שיכילו תכים
הלקוחים מתרבותם של העולים ומעולמם הקרוב )שלייפר2014 ,א.(198 :
מורי התלמידים העולים תקלים אף הם בקשיים מתוקף היותם אחראים על השתלבותם
הלימודית והחברתית )בלום-קולקה ,תשס"ח; סבר ומיכאלOlshtain & Blum-Kulka ;1999 ,
 .(1989הקשיים 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
תרבויות כישראל )שוהמי .(2014 ,מכאן שתפקידה של המערכת החיוכית בבית הספר הוא להוות
מסגרת חברתית המשלבת את הילדים העולים עם החברה המקומית בדרך קלה מחד גיסא ,ולהביא
אותם להצלחות ולהישגים לימודיים שישפיעו על עתידם מאידך גיסא )לוין ושוהמי .(2003 ,כלומר
על המערכת החיוכית לטפח כשירות תקשורתית בעברית בצד כשירות אורייית ,וכך לצמצם את
הפער שוצר בין הלשון המדוברת בבית לבין הלשון המקובלת בחברה ובבית הספר )לוין ושוהמי,
 ;2003שאול ;2008 ,שלומי ;1999 ,משרד החיוך.(2012 ,
לאור המוצג לעיל – הקשיים של התלמיד העולה בהשתלבות החברתית בחברה הישראלית מצד
אחד ואחריות בית הספר לשילובו בתחום החברתי מצד אחר – בקש במאמר זה להציג את ההיבט
החברתי של שילוב התלמידים העולים בבית הספר היסודי מקודת מבטן של מחכות בבית ספר
יסודי .כמו כן ,ציג את יישומם של כמה מהעקרוות וההמלצות של משרד החיוך בהוראת שפה
שייה שיש להם השלכות על ההיבט החברתי של התלמידים העולים.

רקע תאורטי
הרקע התאורטי מתמקד בהיבטים של חברה ושפה .הוא כולל תלמידים עולים במערכת החיוך
בישראל ,את תפקיד המחך בבית הספר היסודי ,הוראת שפה שייה וטיפוח כשירות תקשורתית
ואורייית בקרב תלמידים עולים.
תלמידים עולים במערכת החיוך בישראל
ישראל חשבת אחת ממדיות ההגירה הגדולות בעולם בזכות העלייה אליה מכל ארצות העולם.
למעשה" ,עלייה" היא מושג המייחד רק את ישראל ,ומשקף תחושה של קרבה ואיחוד בין יהודים,
ביגוד למושג "הגירה" המשקף זרוּת ,וקיים בכל העולם זה עשרות שים .הצד השווה שבעלייה
ובהגירה הוא השיויים הדרשים מכל עולה או מהגר בתחומים של שפה ,חברה ותרבות )לוין
ועמיתיה .(2002 ,יתרה מכך ,על פי האידאולוגיה הציוית ,יהודים שמהגרים לישראל חשבים
"חוזרים ושבים" לארץ מולדתם ,ולכן הם זוכים לאזרחות ישראלית ישירות ).(Bekerman, 2000
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-יוסף .(1990 ,ואולם החברה הישראלית איה
סובלית בהכרח כלפי העולים החדשים ,אלא מצפה מהעולה החדש להשתלב בה במהרה )מירסקי,
 .(2005ראה אפוא כי דפוס ההשתלבות הוא משולב :שאיפה למיזוג עם החברה הישראלית בצד
שמירה על ייחוד קבוצתי )בן רפאל ,אולשטיין וגייסט.(1994 ,
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אם בעבר התייחסו סוציולוגים להגירת יהודים לישראל בעיקר במושגים ערכיים כגון "מולדת",
"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
טיפוסיים בעולם המערבי הפוסט-מודרי ,ומעוצבים על ידי מגמות כלכליות ,פוליטיות ותרבותיות
)לוין ,שוהמי וספולסקי ;2003 ,ויזל .(2005 ,כך הפכה מדית ישראל למדיה רב-לשוית ורב-
תרבותית המתמודדת עם סוגיות לשויות וחברתיות מורכבות המתבטאות בין השאר במערכת
החיוך ובהוראת השפה .הושא שיוצג להלן עוסק בהוראת שפה שייה מהיבטים חברתיים.
א .טיפוח היבטים חברתיים
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
בישראל .על-פי תוי משרד החיוך ,בסוף שת  2010למדו במערכת החיוך  103,025תלמידים שלא
ולדו בישראל .על-פי תוי המשרד לקליטת העלייה לשת  ,2009בשת הלימודים תשס"ט )2009-
 (2008למדו במערכת החיוך  77,231תלמידים עולים ילידי חו"ל )דבידוביץ' .(2011 ,עוד הביא הדו"ח
סקירה על תכיות הסיוע לתלמידים עולים ותוים על הישגים לימודיים .מצא כי יש מקום לסיוע
וסף לעולים על מת להביאם להישגים שווים לאלה של התלמידים ילידי ישראל.
דו"ח וסף שחיברו מכון ברוקדייל ומשרד הקליטה בשת ) 2010כאהן-סטרבצ'יסקי ,לוי
וקוסטטיוב ,(2010 ,בחן בי וער מחמש קבוצות מוצא )יוצאי ארצות המערב ,דהייו ארצות
דוברות צרפתית ,אגלית וספרדית ,ויוצאי אתיופיה וברית המועצות לשעבר( .מבין הממצאים של
הדו"ח הרלווטיים למחקר זה ,חשוב לציין כמה תוים בולטים :יותר מ 80%-מכלל בי הוער
שולטים היטב בעברית ,אולם בקרב עולי המערב מצא שיעור מוך יותר –  .65%כמו כן ,שליטתם
של בעלי ותק של שתיים עד חמש שים בארץ מוכה 34% :לעומת  84%מן הוותיקים .זאת ועוד,
שיעור גבוה מהתלמידים מרגישים שייכות לבית-הספר ,אולם רק כמחציתם אוהבים אותו מאוד.
אחוז גבוה יותר מעולי ארצות המערב אוהבים מאוד את בית-ספרם בהשוואה לשאר הקבוצות .רוב
התלמידים הביעו שביעות רצון גבוהה מיחס צוות בית-הספר :יותר מ 80%-מסכימים שהמורים
מתייחסים אליהם בהגיות ,ו 65%-חשים שלצוות בית-הספר אכפת מאוד מהשתלבותם הלימודית
והחברתית )כך במקור ,עמ'  ,(viויש להם "כתובת" בבית-הספר שיתן לפות אליה בעת הצורך.
אחת הדמויות הבולטות היא דמות המחך.
ב .השתלבות חברתית במערכת החיוך
המחך בבית הספר היסודי הוא חוליה בשדרת המהיגות החיוכית בבית הספר ודמות משמעותית
בעבור תלמידיו )קיזל .(2012 ,בהגדרת תפקידי המחך בבית הספר היסודי כפי שהיא מוצגת באתר
הלשכה לתאי שירות עובדי ההוראה ) ,(2016זכר גם ההיבט החברתי:
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 חיפוש דרכים לתיקון המצב ותוך התייעצות עם
המהל ,עם חבר המורים ,עם הצוות החיוכי ועם הורי התלמידים ,ולפי הצורך גם עם
79

עיוים בשפה וחברה

Israel Studies in Language and Society

10 (1) – 2017

מומחים שמחוץ לבית-הספר .על המחך ליזום מפגשי הורים עם המורים למקצועות
השוים )שם ,סעיף .(3.7
מהגדרת תפקידו של מחך הכיתה בבית הספר היסודי ,כפי שהוא מתבטא בסעיף זה ,עולה כי למחך
הכיתה אחריות רבה לשילובו החברתי של התלמיד בכיתה ומחוצה לה .אחריות זו מבוססת על
ההחה כי תהליך הלמידה מושפע מעמדות של מורים וממערכות יחסים בין התלמיד למורה
ומהאקלים שבו מתרחשת הלמידה .זו למעשה מהותה של הפסיכו-פדגוגיה.
הפסיכו-פדגוגיה המשלבת פדגוגיה ופסיכולוגיה ,היא תחום מחקר חדש במהות הבית-ספרית ,והוא
עוסק בקשר שבין עולם הרגש לעולם הלמידה )קס ;2000 ,שיידר ,אלטרץ ויצחק-מוסוגו;2013 ,
שיידר ויצחק-מוסוגו" .(2010 ,האורייות הרגשית" היא הבסיס הדרוש ליישום והטמעה של
הפסיכו-פדגוגיה – הלמידה החברתית-רגשית .מדובר בתהליך מתמשך שעל כל העוסקים בחיוך
ובהוראה ועל המתכשרים להיחשף אליו ,להביו וליישמו .שיידר ויצחק-מוסוגו ) (2010מציגים
במחקרם את רצף התכוות הדרשות מן המהיג החיוכי בתפקידו כמחך ,לדעתם של מהלים
ומורים ותיקים:
יחסי אוש טובים ,רגישות לזולת ,אמפתיה ויכולת הקשבה ,אמון באשים ,יכולת
תקשורתית ,יכולת יהול דיאלוגים ,יושר אישי ,חוסן פשי ,אורך שימה ,יכולת
לראות את קודות האור ,יכולת לעבוד בצוות ,להל מערכת יחסים ויכולת פיתוח
צוות ,בעל מודעות גבוהה למצבים בין אישיים וממה היכולת לקרוא מפה חברתית
וארגוית )שם.(37 :
הקשר שבין עולם הרגש לעולם הלמידה בולט ביתר שאת בקרב תלמידים עולים ,שכן לעמדות
ולתפיסות של המחכים בבית הספר על תלמידים עולים יכולה להיות השפעה רבה על שילובו
החברתי והלימודי של התלמיד העולה .מחקרים של The National Institute of Child ) NICHD
 (Health and Human Developmentמראים שתלמידים שהיו להם יחסים קרובים עם המורה
הגיעו להישגים גבוהים בתחומי השפה וברכישת מיומויות חברתיות ) NICHD Early Child Care
.(Research Network, 2004a, 2004b
בחוזר מכ"ל משרד החיוך משת תשע"ה-תשע"ו )משרד החיוך (2012 ,מופיעות החיות מפורטות
ביותר להיערכות בתי הספר לקליטת התלמידים העולים והתושבים החוזרים ,ובהן זכר כל אחד
מבעלי התפקידים בבית הספר – מהל ,צוות כולל ומחך הכיתה .בהחיות למהל כתב" :מהל
בית הספר אחראי על תהליך הקליטה וההשתלבות של התלמידים העולים ושל התלמידים
התושבים החוזרים בהיבט הלימודי ,החברתי-תרבותי והרגשי" .למחכים אמר כי "על מחכי
הכיתות להל מעקב אחר השתלבותם של התלמידים העולים באמצעות 'תיק תלמיד/ה עולה'" .תיק
זה כולל היבטים לימודיים ,חברתיים ורגשיים כדי להקל את תהליכי הקליטה וההסתגלות של
התלמידים העולים ומשפחותיהם ולשפר אותם .מקום כבד בתיק זה יש לקליטה החברתית
ולכשירות התקשורתית והאורייית של התלמיד העולה.
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ג .טיפוח כשירות תקשורתית וכשירות אורייית
תפקידה של המערכת החיוכית בבית הספר להוות מסגרת חברתית המשלבת את הילדים העולים
עם החברה המקומית ,ולהביא אותם לידי הצלחות והישגים לימודיים שישפיעו על עתידם ועל
השתלבותם בחברה )לוין ושוהמי .(2003 ,מכאן שהמערכת הבית-ספרית אמורה לטפח כשירות
תקשורתית בצד כשירות אורייית )שאול.(2008 ,
את המוח כשירות תקשורתית ) (Communicative Competenceטבע לראשוה היימס ) Hymes,
 .(1972היא מבוססת על היכרות עם מערכות הכללים של השימוש בשפה בהקשריה החברתיים-
תרבותיים ,וכוללת שליטה במכלול מיומויות דבורות בקהילה תוה בהתאם לסיבות תקשורתיות
ולידע חברתי-תרבותי )מוצ'יק .(2002 ,מי שהוא בעל כשירות תקשורתית בשפה שייה ,יכול להבין
רמזים ,יודע כיצד להבחין בין האמר למשתמע ,כיצד לבחור בצורת בקשה ההולמת את היחסים
בין המשתתפים וכיצד ליזום ושאים חדשים בשיחה )בלום-קולקה וחמו .(2010 ,לשם יהול
תקשורת תקיה בחברה מסוימת אין די בהכרת הקוד הלשוי המשותף לחברה זו ,אלא יש צורך
במיומויות לוות המדריכות את הדובר בהתהלותו התקשורתית בסיבות שוות ,מול אשים
שוים ולמטרות שוות .הכווה לידע על המשלבים השוים ,על אמצעים שאים מילוליים כמו שפת
גוף ואיטוציה ,על הכרת כללי שיח מקובלים ,על ידע תרבותי ,על מוסכמות ימוס ועוד )מוציק,
.(Berman & Ravid, 2009 ;2002
הכשירות האורייית היא הרחבה והעמקה של הכשירות התקשורתית ,ויש הרואים בה כשירות
אקדמית שהשליטה בה מקה ללומד יכולות התמודדות עם החומר הלימודי בבית הספר )חיים,
 .(2014טיפוח הכשירות האורייית של תלמידים הוא משימה מרכזית בבית הספר היסודי .לצד
טיפוח השפה הדבורה ,היא מתמקדת בעיקר ביכולת להשתמש בשפה הכתובה באופים שוים,
וכוללת הן קריאה הן הפקה של טקסטים .אלו הם תהליכים קוגיטיביים-לשויים שרכישתם
והשימושים בהם מעוגים במערכות של הֶ קשרים חברתיים ותרבותיים .פיתוח כשירות אורייית
של כל תלמיד ,משמעותו פיתוח מיומויות השפה הדבורה ופיתוח קריאה וכתיבה משמעותיות,
מושכלות ,פרשיות וביקורתיות בכל תחומי הדעת ולאורך כל שות לימודיו בבית הספר .על כן ברי
לכול כי כשירות חברתית-תקשורתית רכשת בתוך זמן קצר למדיי ,ואילו רכישת כשירות אורייית-
אקדמית משכת שים רבות.
ד .גישות להוראת שפה שייה
במחקר יש גישות שוות להוראת שפה שייה ,מהן המדגישות היבטים לשויים ודקדוקיים
החיויים לרכישת השפה השייה ,מהן המדגישות היבטים תקשורתיים.
הגישה הסטרוקטורלית )המבית( הייתה בין הגישות הראשוות שהוראת שפות התבססה עליהן
) .(Ur, 2011גישה זו עסקה ביסוח שיטות ליתוח מבי מסודר ומפורש של הדקדוק .היא התבססה
על ההחה שידע במבה השפה על היבטיה השוים יביא לרכישה מיטבית של השפה השייה ,המכוה
במחקר גם שפת היעד .גישה זו דגלה בעיצוב התהגות הלומד תוך התבססות על האמוה ש"יש
ללמד את מבה השפה" )ווהל (226 :2001 ,כולל דקדוק ,אוצר מלים ,פוולוגיה ועוד.
גישה וספת היא הגישה הישירה המכוה גם "גישת ההטבלה" ,ולפיה תהליך ההוראה יהיה במלואו
בשפת היעד עצמה.
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בשים האחרוות שולטת הגישה התקשורתית ) (Communicative Approachהשמה דגש בהיבט
התקשורתי של השפה שלמדת לצרכים תקשורתיים ולהעברת מסרים .על כן מבה השפה על
התּמה המרכזית בגישה זו .הגישה התקשורתית חשבת משפיעה ויעילה ביותר,
דקדוקה איו ֵ
והודות לה אפשר להביא את הלומדים למצב שבו הם יוכלו להשתמש בשפה השייה ביעילות
)דוביר ;2012 ,סלסה-מורסיה ואולשטיין .(2014 ,בקרב החוקרים המצדדים בגישה זו ,אין הסכמה
על תאוריה מסוימת ,אלא יש תאוריות שוות החשבות חלק מגישה זו ) Krashen, 1985; Spada,
 .(2007לדוגמה ,תאוריית הקלט המובן ) ,(Comprehensible Input Hypothesisלפיה תהליך
רכישת שפה שייה דומה במהותו לתהליך רכישת שפה ללא צורך בהתמקדות בחוקים הדקדוקיים.
במהלך שיחה הדובר המוסה מתאים את דיבורו לרמה של הלומד ,וכך וצר קלט מובן –
 – comprehensible inputהמעודד רכישת שפה )דוביר.(15 :2012 ,
תאוריה וספת היא תאוריית האיטראקציה ) ,(Hypothesis Interactionולפיה יצירת הזדמויות
לאיטראקציה די בה כדי להביא את הלומד לשליטה מלאה בשפה השייה .אם כן ,יתן ליישם גישה
תקשורתית בשיטות ובתפיסות תאורטיות מרובות ובלבד שיישמר העיקרון שההיבט התקשורתי
הוא במרכז.
הושא שהחוקרים אים חלוקים בו ,הוא שימור השפה של התלמידים העולים .מצא כי שימור
שפת האם וטיפוחה כחלק מדרכי הקיית כשירות תקשורתית אים מאטים רכישת שפה שייה אלא
להפך – מועילים ללימוד זה ומזרזים ומרחיבים אותו .מתן לגיטימציה לשפת האם מקה לילדים
ביטחון עצמי וכוות רגשית לפתח ידיעות בשפת היעד .בצד לימוד השפה החדשה ,חשוב שהילדים
"יזכו" לקבל מהמורה או מן הגת פרקי זמן בשביל יחסי גומלין עם דוברי שפת האם שלהם .מכאן
שהחיוך של ילדים דו-לשויים איו בעיה אלא יתרון .על סמך זה ,החוקרים ממליצים לאשי
החיוך לשפר את מודעותם לחשיבות שימור לשוי ותרבותי אצל ילדים במשפחות עולים )בקר ורום,
 ;2007טבאום .(Spada, 2007 ;2014 ,בישראל ,החשבת רב-לשוית ורב-תרבותית ,דפוסי שימור
השפה שוים מאלה שבארצות הגירה אחרות משום שלעברית יש תפקיד רגשי ,אך הוא שוה מזה
של שפת האם .לדברי טבאום ):(2014
הדברים חשובים בייחוד בהקשר של מערכת החיוך ...יש לשים לב שבד בבד עם
המסרים החיוכיים והאידיאולוגיים שהמערכת מקה באשר לערכי החברה הקולטת
ולשפתה בכלל זה ,יש לשמור על מסרים המאפשרים ומעודדים שימור שפות מיעוט
)שם ;(54 :ההכרה בתרומה משל שימור שפה לחברי קבוצות מיעוט וכן לחברי קבוצות
הרוב יכולה להעשיר בהחלט את החברה הישראלית )שם.(58 :
יש כמה גורמים משפיעים על מידת ההצלחה בהוראת שפה שייה ובטיפוח כשירות תקשורתית
ואורייית .הם קשורים באופי הלומד ובמוטיבציה החברתית שלו ,בקשריו החברתיים ,בתמיכה
ובעידוד בבית ובמסגרת הלמידה .מבה אישיותי ודחף חברתי של התלמיד העולה משפיעים על
יכולת הדיבור ועל ההבה שלו בשפה השייה )מרמלשטיין ואראל שריסט .(2008 ,אצל ילדים אשר
מסיבה כלשהי )חרדה ,בושה וכו'( קיימת בהם פגיעה במוטיבציה לרכישת השפה ,ראה פחות
מאמצים ולעתים אף התגדות פעילה לרכישת השפה השייה ,והתהליך יהיה איטי יותר ) Gardner,
.(1985; Lambert and Tucker, 1972
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גם מידת הסיוע לתלמיד העולה בבית עוזרת לו מאוד לרכוש את השפה החדשה )מרמלשטיין ואראל
שריסט .(2008 ,משפחות רבות מתחילות ללמד את הילדים את השפה החדשה לפי העלייה )בחוגים,
בקייטות ,אצל מורים פרטיים ,בקלטות וכו'( .הכה זו יכולה לתרום להפחתת החרדה ולהגברת
תחושת השליטה של הילדים .לאחר ההגעה למדית היעד תמיכת ההורים יכולה להתבטא
באמפטיה לקושי הכרוך בתהליך רכישת השפה השייה ,בזימון הזדמויות להתסות בשפה ובמתן
לגיטימציה לטעות.
גורם וסף המשפיע על מידת ההצלחה בטיפוח כשירות תקשורתית הוא דרך הלימוד :לימוד
במסגרת הכיתה ,כלומר לימוד פורמלי מודרך ומכוון ,לעומת לימוד בלתי פורמלי ,כלומר אקראי
ומזדמן .על-פי אליס ורוברטס ) ,(Ellis & Roberts, 1987אלה שאים לומדים בכיתה קולטים
ושאים מסוימים ,כגון סדר המורפמות והשלילה ,באותה מידה .ואילו אלה שלומדים באופן פורמלי
בכיתה ,יכולים לדעת טוב יותר ובמדויק גם את הושאים האלה וגם ושאים אחרים כגון צורות
הריבוי וגוף שלישי .מצד אחד ,ההוראה המודרכת יכולה לשות את רכישת הסדר הטבעי של
התפתחות השפה ,אך מצד אחר ,היא יכולה לעזור ללומד להתגבר על הבעיות במהירות .ואילו מי
שרוכש את השפה באופן בלתי פורמלי ,חייב לחקור את החוקים בעצמו .יתר על כן ,בכיתת הלימוד
יש בידי הלומד הזדמויות לשימוש בשפה ובחומר לשוי יותר משהיו יכולים להיות בידי מי שלומד
באופן טבעי ובלתי מכוון.
עברית כשפה שייה – תכית הלימודים
תכית הלימודים הראשוה בעברית כשפה שייה לתלמידים עולים חדשים פורסמה בשת .1978
התכית השייה פורסמה בשת  .1994בשת  2009פורסמה התכית השלישית ,והיא המשמשת את
מערכת החיוך עד היום .התכית מיועדת לתלמידים עולים מכיתה א' ועד י"ב מרגע כיסתם
למערכת החיוך בארץ" :התכית ועדה לתמוך בתלמיד העולה ולסייע לו במהלך הלמידה ולהביא
להשתלבותו המלאה בבית הספר ובחברה ,כך שיכול להתפתח בחברה ובתרבות החדשה ולתרום
לה" )האגף לתכון ולפיתוח תכיות לימודים .(9 :2009 ,התכית מדגישה היבטים פדגוגיים-
דידקטיים הכוללים גישות ,עקרוות והצעות לדרכי הוראה ,ומבוססת על השקפת עולם בלשית-
פוקציולית .השקפת עולם זו רואה לגד עייה את כל מרכיבי השפה מן ההגה הבודד ועד לפיתוח
כישורי שיח תקשורתי ,ושמה לה למטרה לפתח כשירות תקשורתית ואורייית הן בעברית כשפת
אם הן בעברית כשפה שייה .מכאן שתכית כזאת צריכה לכלול ידע לשוי )פוולוגי ,מורפולוגי,
לקסיקלי ,סמטי ותחבירי( ודבך וסף שיעסוק בכישורי השיח ויכלול את כללי השפה בהקשריה
החברתיים-תרבותיים ,כאלו הדרשים ליצירת כישורי שיח שוים בעל-פה ובכתב )בלום-קולקה,
תשס"ח( .התכית וקטת עמדה הפועלת בין ההכרה ברב-תרבותיות לבין אימוץ מלא של תכיות
לימוד דו-לשויות ,כלומר יש הכרה בחשיבותה של ההמשכיות התרבותית לשימור שפת האם.
התכית מתמקדת בחמישה עולמות שיח התורמים לטיפוח הכשירות התקשורתית והאורייית של
התלמיד העולה .עולם השיח כולל דרכי שימוש בלשון הדבורה והכתובה על סוגותיה ועל משלביה.
מבין חמשת עולמות השיח המופיעים בתכית זכיר בקצרה שלושה:
 .1עולם השיח של התקשורת הבין-אישית ,החברית והמוסדית שמטרתו לטפח את הכשירות
התקשורתית ,ולחזק את הכישורים הלשויים הדרשים בסיבות יום-יומיות ובסיבות
רשמיות ורשמיות למחצה.
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 .2עולם השיח של תקשורת ההמוים ,שמטרתו לחשוף את התלמידים לטקסטים מהתקשורת
הכתובה והמשודרת כדי להעמיק ולפתח את הכשירות התקשורתית שלהם.
 .3עולם השיח העיוי – מקצועות הלימוד .עולם שיח זה כולל עיסוק בטקסטים עיויים מספרי
לימוד ,המפתחים ידע תוכי ויכולות שיח אורייי כתוב ודבור החוצים בתחומי השיח הבית
ספרי .בשיח זה ,על פי המלצת כותבי התכית ,ראוי להרחיב ולהעמיק )האגף לתכון ולפיתוח
תכיות לימודים.(16 :2009 ,
מלבד עולמות השיח מופיעה בתכית הלימודים מערכת סטדרטים הקובעת לאיזו רמת שליטה
התלמידים צריכים להגיע בסוף כל שלב בתהליך הלמידה .התכית )שם (80 :מציגה ארבעה
סטדרטים עיקריים:
א .תקשורת חברתית – תקשורת בעל-פה ובכתב באמצעים דיגיטליים שוים למטרות חברתיות
שוות תוך התאמת השיח למעים ולמטרות התקשורת.
בִ .תּהלוך המידע והבת המשמעות – תהלוך טקסטים דבורים וכתובים ממגוון מקורות מתחומי
דעת שוים ומערוצי תקשורת שוים והבת תוכן הטקסטים ומטרתם.
ג .הצגת מידע בעל-פה ובכתב – הפקת טקסטים רציפים ולכידים במגוון סוגות בהלימה למטרות
התקשורת ולסיבותיה.
ד .מודעות לשוית וידע מטא-לשוי – הכרת העקרוות המביים של הלשון העברית ,גילוי
החוקיות שבה ושימוש בידע לשוי זה למטרות שוות.
בתכית הלימודים מקפידים להדגיש כי "על התלמיד להפעיל את ארבע מיומויות השפה :האזה,
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.
כמה מהתשתיות התאורטיות המופיעות לעיל היו בסיס ליסוח עקרוות והמלצות להוראת עברית
כשפה שייה ,המופיעים באתר של משרד החיוך ,אגף קליטה ועלייה )משרד החיוך:(2012 ,
א .הלשון והתרבות החדשה יירכשו תוך שמירה על שפת האם ותרבותה והישעות על המטען
התרבותי והלשוי הזה.
ב .העברית תוקֶה בשי מסלולים מקבילים :כשירות תקשורתית וכשירות אורייית.
ג .הבה ודיבור קודמים לקריאה ולכתיבה.
ד .הקיית יסודות הלשון בתוך הֶ קשר באמצעות טקסטים אותטיים מאורגים בושאים.
ה .דירוג שיטתי של ההוראה )על פי תביות לשון ,מן הפשוט למורכב ,מן הקרוב לרחוק ,מן השכיח
לדיר ומן המוכר לזר(.
ו .הפעלת הלומדים בסיטואציות טבעיות.
ז .המחשה )רב-חושית( וגיוון.
ח .תבית היסוד בהקיית השפה הדבורה היא המשפט ,ובהקיית הקריאה והכתיבה – המילה.
ט .הדקדוק יילמד בדרך פוקציולית ,בתוך הֶ קשר.
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ראה אפוא כי ביסוד העקרוות עומדת התפיסה המדגישה את תפקידה של התכית בהשתלבותו
המלאה של 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
יוכלו להשתמש בה שימוש מושכל בעל פה ובכתב במגוון רחב של סוגי לשון" )האגף לתכון ולפיתוח
תכיות לימודים (10 :2009 ,בהקשרים חברתיים ולימודיים.
במחקר זה תמקד בעיקר בסעיף ב' של ההמלצות – הקיית כשירות תקשורתית וכשירות אורייית
– מאחר שהוא אחד החידושים בתכית הלימודים האחרוה ) .(2009שלא כתכית הקודמת מ1994-
– שהתבססה על שי צירים פרדים :תקשורת בין-אישית )לשון ההפסקות ,הלשון שמחוץ לבית
הספר( ולשון אקדמית ,לשון בית ספרית – בתכית האחרוה מדגישים את ההיבט הסיכרוי )שם:
 (9הכולל שילוב בין שי הצירים .בהיבט זה יש הרחבה של עולמות השיח המטפחים הן את הכשירות
התקשורתית הן את הכשירות האורייית על ידי חשיפת הלומדים למגוון עשיר ביותר של טקסים
בשפה הדבורה ובשפה הכתובה.
לצד העיקרון הסיכרוי מקפידים להדגיש בתכית הלימודים ) (2009כי "חשוב לוודא שיש ללומד
תשתיות דיבור לפי העיסוק הפורמלי בקריאה ובכתיבה ,שכן יש חשיבות רבה למוכות המבוססת
על דיבור בשפת היעד ועל כישורי לשון ושיח בשפה הדבורה )שם.(97 :
לא דון במאמר זה בממצאים על אודות ההיבט התרבותי ועל אודות חשיבות שפת הבית ,מאחר
שלושאים חשובים אלה הקדשו מאמר פרד )בהכה(.

מטרות המחקר
מטרות המחקר הן להציג את ההיבט הפסיכו-פדגוגי מקודת מבטן של מחכות בבית הספר היסודי
בדבר שילובם החברתי של התלמידים העולים ,ולהציג את ההיבט הפדגוגי-דידקטי בדבר יישום
ההמלצות הקשורות לטיפוח כשירות תקשורתית וכשירות אורייות .ההחה היא שהטמעת שתי
הכשירויות הללו וטיפוחן באמצעות אימוץ הגישה התקשורתית ,המדגישה גם את חשיבות
האיטראקציה החברתית ,תורמים במידה רבה לשילובם החברתי של התלמידים העולים.

מהלך המחקר
המשתתפים
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 היו עולות חדשות בעצמן ,לעשר מחכות ותק של עד שש שים ולשלושים מחכות ותק של
שבע שים לפחות.
כלי המחקר
שיטת המחקר שבחרה משלבת בין מתודה כמותית )שאלוים( למתודה איכותית )ראיוות(.
בחלקו הראשון של השאלון כללו תוים בלתי תלויים של המחכת ,כגון שות ותק בהוראה ,ארץ
מוצא ,תפקידים וספים אשר היא ממלאת בבית הספר ,וגיל .בחלק השי כלל השאלון ארבעים
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וארבע שאלות שוסחו על דרך החיוב ,ובהן היגדים בחמש דרגות – 1 :בכלל לא;  – 2במידה מועטה;
 – 3במידה ביוית;  – 4במידה רבה;  – 5במידה רבה מאוד.
בשלב השי שלאחר מילוי השאלוים בחרו שבע מחכות לריאיון עומק שהתבצע פים מול פים.
ושאי הריאיון היו תפיסות ,עמדות ורגשות של הבדקות .כל הראיוות הוקלטו על ידי רשמקול
ותומללו לאחר מכן.

ממצאים
ממצאי המחקר כללו תוים רבים מקודת מבטן של מחכות לתלמידים עולים בכמה תחומים:
הלימודי ,הדידקטי ,החברתי והפדגוגי .יתוח הממצאים שיוצג להלן מתמקד בשתי סוגיות בולטות
מהתחום החברתי והפסיכו-פדגוגי :האחת קשורה לשילובם החברתי של התלמידים העולים בבית
הספר ומדגישה את ההיבט הפסיכו-פדגוגי ,והאחרת מתמקדת בהבתן של המחכות את ההמלצות
והעקרוות הקשורים לטיפוח כשירות תקשורתית וכשירות אורייות .סוגיה זו מדגישה את ההיבט
הפדגוגי-דידקטי.
וסף על שתי סוגיות אלה ,על מת לבדוק את הרקע ותשתית הידע התאורטי של המחכות בחרו
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
החברתי .ממצאים אלה וגעים להיבט הפסיכו-פדגוגי של התייחסות המחכות לתלמידים העולים:
 .1הדבר החשוב לי ביותר הוא שהתלמיד העולה בכיתתי ישולב מבחיה חברתית.
 .2בעבודתי עם התלמידים העולים אי מצליחה לשלב מבחיה חברתית את התלמידים העולים עם
שאר תלמידי כיתתי.
 .3אי מאמיה ששילוב חברתי של התלמיד העולה בכיתתי יביא גם להצלחתו הלימודית.
 .4אי חושבת שכדי לקדם את התלמידים העולים כדאי ללמד אותם באופן פרד.
 .5במהלך עבודתי אי מקיימת שיחות עם הוריהם של התלמידים העולים בכיתתי יותר מאשר עם
הוריהם של שאר התלמידים.
בחלק השי יוצגו ממצאים של שלושה היגדים שהמחכות השיבו עליהם ,בושא טיפוח כשירות
תקשורתית ואורייית .ממצאים אלה וגעים להיבט הפדגוגי-דידקטי ,כלומר חלק זה מתמקד
במישור הסיכרוי ,הייו שילוב בין שי הצירים :התקשורתי והאורייי .שילוב זה מדגיש את
החשיבות של חשיפת הלומדים למגוון עשיר ביותר של טקסים בשפה הדבורה ובשפה הכתובה.
כדי ללמוד מן הממצאים על התפיסות הפדגוגיות-דידקטיות בוגע לתחומים אלה ועל תרומתן
לטיפוח הכשירות התקשורתית והאורייית ,בחרו להתמקד בשפה הדבורה ובשפה הכתובה
ובמסגרתן ברכיב ספציפי וחשוב :הזמן המוקדש הן לשפה הדבורה והן לשפה הכתובה.
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 .1בהוראת העולים אי מקצה אותו הזמן להוראת השפה הכתובה ולהוראת השפה הדבורה.
 .2אי חושבת שחשוב להקצות יותר זמן לשפה הדבורה מאשר לשפה הכתובה.
 .3אי חושבת שחשוב להקצות יותר זמן לשפה הכתובה מאשר לשפה הדבורה.
לכאורה יכולו להסתפק בשאלה הראשוה ,אך שלוש השאלות גם יחד ועדו לבדוק בין היתר אם
יש עקביות בתשובותיהן של המחכות ובתוך כך בתפיסותיהן את הושא.

הצגת הממצאים
ההיגד הראשון" :הדבר החשוב לי ביותר הוא שהתלמיד העולה בכיתתי ישולב מבחיה חברתית"
– היגד זה מדגיש את תפיסתן של המחכות ביחס לתפקידן החיוכי בשילוב של התלמיד העולה
בבית הספר ,כפי שיתן לראות בלוח .1
לוח  :1עמדות בדבר חשיבות השילוב החברתי של התלמיד העולה
עמדות ביחס לחשיבות השילוב החברתי של התלמיד
העולה
N=40
M=4.9
90%

10%

בכלל לא

במידה מועטה במידה ביוית במידה רבה

במידה רבה
מאוד

מן הממצאים עולה כי כל המחכות מוּדעות במידה רבה ) (10%עד רבה מאוד ) (90%לחשיבות
שילובו החברתי של התלמיד העולה .כאמור ,ממוצע העמדות הגבוה ,שעמד על  ,(m=4.9) 4.9מעיד
על האחידות בעמדותיהן של המחכות בדבר החשיבות הרבה שהן מייחסות לשילובו החברתי של
התלמיד העולה.
בראיוות עם המחכות הן שאלו" :מה לדעתך יכול לעזור לתלמיד העולה להשתלב חברתית?"
מלבד ציון תמיכתן של המורות עצמן בשילובו בדרך של הבעת אמפטיה ,תמיכה רגשית וחיזוקים
חיוביים ,היו שאף צייו פעולות אופרטיביות כגון הצמדת חוך ,הטלת תפקידים על התלמיד העולה
ושיחות אישיות לעתים תכופות ולא רק בעת הצורך המיָדי.
ההיגד השי – "בעבודתי עם התלמידים העולים אי מצליחה לשלב מבחיה חברתית את
התלמידים העולים עם שאר תלמידי כיתתי" – התמקד בהצלחתה המעשית של המורה בשילובו
החברתי של התלמיד בכיתה .מן הממצאים עולה כי הן זוקפות לזכותן הצלחה רבה בקידום
התלמיד .ממוצע תשובותיהן הגיע ל ,4.1-ומעל  77%אכן מעידות על הצלחה בשילוב חברתי12.5% ,
במידה ביוית ו 10%-במידה מועטה ,כפי שיתן לראות בלוח .2
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לוח  :2הצלחה של המחכות בשילוב החברתי של התלמיד העולה
הצלחה של המחכת בשילוב החברתי של התלמיד
העולה
N= 40
M=3.6
57%

20%
10%

12.5%

במידה מועטה

במידה ביוית

במידה רבה

במידה רבה מאוד

יש לציין כי דווקא המחכות הצעירות יותר שלהן ותק של שש שים ומטה ,סבורות שהן מצליחות
לקדם טוב יותר את התלמיד העולה בכיתתן ,במידה מובהקת ) (sig=.034מזו של מחכות שלהן
שבע שות ותק ומעלה .כמו כן ,מצא כי מחכות שהיו בעצמן עולות חדשות ,חשות כי הן מצליחות
לשלב טוב יותר את התלמיד העולה בכיתתן מבחיה חברתית ) .(sig=.017לדברי המחכות העולות,
וצר בין לבין התלמידים העולים בכיתתן קשר מעולה "כי גם אי הייתי עולה חדשה ויכולתי להבין
אותו וגם שיתפתי אותו בכל מיי דברים שעברו עלי כעולה חדשה ואת התהליך שעברתי כדי להפיח
בו תקווה ולהכיס אותו לפרופורציה".
ההיגד השלישי – "אי מאמיה ששילוב חברתי של התלמיד העולה בכיתתי יביא גם להצלחתו
הלימודית" – מוסב לקשר שבין השילוב החברתי להצלחה בלימודים.
לוח  :3עמדות בדבר שילוב חברתי כאמצעי לקידום לימודי
עמדות ביחס לשילוב חברתי כאמצעי לקידום לימודי
N= 40
M=4.4
65%

20%
13%
1.5%

בכלל לא

1%

במידה מועטה במידה ביוית במידה רבה

במידה רבה
מאוד

הממצאים מראים שרוב המחכות מאמיות במידה רבה ) (12.5%ובמידה רבה מאוד )) (65%סה"כ
 (77.5%כי שילוב חברתי של התלמיד העולה בכיתתן יביא גם להצלחתו הלימודית .חמישית מהן
מאמיות במידה ביוית .ראה כי לדעתן של המורות המודעות לחשיבות הקידום החברתי ,קידום
חברתי הוא המפתח להצלחה בלימודים.
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ההיגד הרביעי – "אי חושבת שכדי לקדם את התלמידים העולים כדאי ללמד אותם באופן פרד
משאר התלמידים בכיתה" – ביקש לבדוק את עמדתן של המחכות בדבר הוראת עברית לתלמידים
העולים בפרד משאר תלמידי הכיתה.
לוח  :4הוראת התלמידים העולים בפרד משאר תלמידי הכיתה
הוראת התלמידים העולים בפרד משאר תלמידי
הכיתה
N= 40
M = 2.9
47%

20%
15%
10%

בכלל לא

7.5%

במידה מועטה במידה ביוית במידה רבה

במידה רבה
מאוד

מן הממצאים עולה כי כרבע מהמחכות סבורות במידה רבה ) (15%עד רבה מאוד ) (7.5%כי יש
להפריד בין התלמידים העולים לבין התלמידים הילידיים .כמעט מחצית מהמחכות ) (47%סבורות
במידה ביוית שיש להפריד ,ואילו  30%סבורות שבמידה מועטה ) (20%או בכלל לא ) .(10%ממוצע
ההיגדים היה  .2.9יתן לראות כי יש עקיבות בתשובותיהן ,והן בטוחות שהשילוב של התלמיד
העולה בכיתתן יתרום לו יותר ,גם אם עבורן הדבר כרוך בעבודה רבה יותר הכרוכה במאמצים
ובמשאבים – היערכות ,הכת חומרי למידה ,עבודה דיפרציאלית ועוד.
ההיגד החמישי והאחרון של חלק זה – "במהלך עבודתי אי מקיימת שיחות עם הוריהם של
התלמידים העולים בכיתתי יותר מאשר עם הוריהם של שאר התלמידים" – עוסק בשיתוף הורי
התלמיד העולה .ושא זה חקר בשאלוים ובראיוות ,והוא בא לבדוק את עמדתה של המחכת
בדבר חשיבות הקשר שלה כמחכת עם הורי התלמיד העולה ככלי להצלחת שילובו החברתי-לימודי.
קשר זה התבטא בשיחות אישיות עם ההורים בבית הספר או בבית התלמיד העולה לצורך שיתוף,
עדכון וחשיבה משותפת.
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לוח  :5קיום שיחות מורה-הורה של התלמיד העולה
שיתוף הורי התלמידים העולים
N= 40
M=3.7
36%

24%

22%
18%

במידה מועטה

במידה ביוית

במידה רבה

במידה רבה מאוד

מן הממצאים עולה כי  60%מהמחכות מקיימות שיחות במידה רבה עד רבה מאוד עם הורי התלמיד
העולה בכיתתן ,יותר משהן מקיימות עם הורים של תלמידים אחרים בכיתתן 20% .דיווחו שהן
מקיימות במידה ביוית ,ועוד  20%דיווחו במידה מועטה .לא מצאה מחכת שמסרה שהיא
מקיימת שיחות עם הורי תלמיד עולה במידה שווה לזו שהיא מקיימת עם הורים לשאר התלמידים.
ממוצע התשובות היה .3.7
מתוך הראיוות עלה כי שש מתוך שבע מהמחכות רואות את החשיבות שבקשר עם הורי התלמיד
העולה בכיתתן לקידום התלמיד העולה מבחיה חברתית ,רגשית ולימודית.
כן .חד משמעית תמיכה רגשית בעיקר .כך שהתלמיד מרגיש שעוטפים אותו מכל
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 לידי
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 פעם שעלה קושי אז שוחחתי איתם כדי
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:
"אי לא מוצאת קורלציה .בבית דואגים לו לשיעורים פרטיים ,אך אי לא חושבת שהקשר שלי
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.
שלושת ההיגדים שלהלן בוחים את העיקרון הסיכרוי :הקיית העברית בשי מסלולים מקבילים:
כשירות תקשורתית וכשירות אורייית .כאמור ,התמקדו בשפה הדבורה ובשפה הכתובה ,ושמו
דגש בהקצאת הזמן המוקדשת לכל אחת מן האופויות.
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ההיגד הראשון – "בהוראת עברית לעולים אי מקצה אותו הזמן להוראת השפה הכתובה ולהוראת
השפה הדבורה" – עוסק בהקצאת הזמן מתוך החה שזמן יכול להעיד על מתן עדיפות לתחום אחד
על פי תחום אחר.
לוח  :6הוראת השפה הכתובה והדבורה במידה שווה
הקצאת זמן שווה להוראת השפה הדבורה ולהוראת
השפה הכתובה
N= 40
M=3.75
42.5%

22%
15%

13%

7.5%

בכלל לא

במידה מועטה במידה ביוית במידה רבה

במידה רבה
מאוד

מן הממצאים ראה כי  22%מהמחכות חושבות במידה רבה מאוד שיש ללמד במידה שווה את
השפה הכתובה ואת השפה הדבורה ,ו 42.5%-סבורות כך במידה רבה .כלומר כשי שלישים מן
המחכות סבורות כי יש ללמד במידה שווה את לשון הכתב ואת לשון הדיבור ,ורק  7.5%מהמחכות
סבורות שכלל לא .ממוצע העמדות בשאלה זו היה ) 3.75ראו להלן בלוח  .(7מהיגד זה אפשר להיח
שרבות מהמחכות מקצות זמן שווה להוראת שתי האופויות :הכתובה והדבורה .כדי לקבל תשובה
שאיה מבוססת על פרשות ,בדקו אם לדעת המחכות יש עדיפות להוראת השפה הדבורה
לתלמידים על פי השפה הכתובה .לפיכך יתן להן ההיגד" :אי חושבת שחשוב להקצות יותר זמן
לשפה הדבורה מאשר לשפה הכתובה".
לוח  :7הקצאת זמן רב יותר לשפה הדבורה
הקצאת זמן רב יותר לשפה הדבורה
N= 40
M=3.17
28%

30%
25%

22%
20%
17.5%

20%
15%

12%

10%
5%
0%

בכלל לא

במידה מועטה

במידה
ביוית

במידה רבה במידה רבה
מאוד

מתשובות המחכות עולה כי ממוצע ההיגדים היה  ,3.17כלומר במידה ביוית ) .(m=3.17מחצית
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 צריך ללמד כך ,ו-
 17.5%חושבות שההיגד הזה כון במידה מועטה.
ההיגד השלישי – "אי חושבת שחשוב להקצות יותר זמן לשפה הכתובה מאשר לשפה הדבורה" –
היה לכאורה מיותר ,שכן אפשר להסיק מן הממצאים שבלוחות  6ו 7-מה תהיה המגמה .אולם
החלטו בכל זאת לשאול כדי לבדוק אם יש עקיבות בתשובותיהן של המחכות.
לוח  :8הקצאת זמן רב יותר לשפה הכתובה
הקצאת זמן רב יותר לשפה הכתובה
N= 40
M=1.9
42.5%
37%

10%
6%

בכלל לא

במידה מועטה במידה ביוית במידה רבה

3%

במידה רבה
מאוד

מן הממצאים בלוח  9עולה שכ 80%-מהמחכות אין סבורות שיש להקצות זמן לכתיבה ,כלומר את
רוב הזמן יש להקצות לדיבור .ממוצע העמדות הוא  ,1.9והוא קטן בהרבה מעמדות המחכות כלפי
השפה הדבורה.
מן הממצאים על שלושת ההיגדים אפשר להסיק כי המחכות מכירות בחשיבותה של השפה
הדבורה ,ועל כן משקיעות בה זמן רב יותר .כששאלו בראיוות מה הסיבה לכך ,קיבלו תשובות
כגון "זה בגלל היסיון שלי"; "לא יודעת ,מאיטואיציה"; "גם אי הייתי עולה".
היבט וסף שבחרו להציג ,הוא היכרותן של המחכות עם תכית הלימודים החדשה בעברית כשפת
אם )תשע"ג( ובעברית כשפה שייה )תשס"ט( .זאת הייתה אחת משאלות הרקע ששאלו המחכות
בריאיון" :האם את מכירה את תכית הלימודים בעברית כשפת אם ובעברית כשפה שייה"? )מתי
הכרת אותה? האם עזרת בה בעבודתך?(; ובשאלון – "תכית הלימודים בעברית כשפת אם ובעברית
כשפה שייה מוכרת לי" .מצא כי  60%מהמחכות מכירות במידה רבה את תכית לימודים בחיוך
הלשוי בעברית כשפת אם ,ובסולם ההיגדים בין "בכלל לא" לבין "במידה רבה מאוד" היה הממוצע
 .(m=3.35) 3.35לא מצא הבדל בין מורות ותיקות למחכות חדשות במידת היכרותן עם תכית
לימודים זו ,ולא מצא הבדל בין מחכות שאין ילידות הארץ למחכות ילידות הארץ .לעומת
ההיכרות עם תכית הלימודים בשפת האם ,מצא שרוב גדול של המחכות ) (87.5%לא מכיר כלל
את תכית הלימודים בעברית כשפה שייה .גם בראיוות טעו  70%מהחקרות כי הן לא מכירות
את תכיות הלימודים בעברית כשפה שייה כלל ,והיו כאלה שאף הביעו פליאה" :לא ,לא ידעתי
שיש דבר כזה בכלל"; "לא ,אף פעם לא תקלתי בה"; "ממש לא ידעתי שיש דבר כזה".
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סיכום הממצאים
בבדיקת ההיבט הפסיכו-פדגוגי הוגע לשילובם החברתי של התלמידים העולים בבית הספר וההיבט
הפדגוגי-דידקטי בדבר עקרוות הקשורים לטיפוח כשירות תקשורתית וכשירות אורייות ,עלו כמה
ממצאים:
 .1המחכות סבורות שחשוב לשלב את התלמיד העולה ,וכי חלק מתפקידן הוא להצליח לשלבו.
 .2שיתוף הפעולה ההדוק של מרביתן עם ההורים העולים יותר מאשר עם הורים לתלמידים
ילידיים הוא סימן ועדות להצלחתן בשילובו החברתי של התלמיד.
 .3כולן ,ללא יוצאת מן הכלל ,מוָעות ממודעות גבוהה לחשיבות השילוב החברתי של התלמידים
העולים ולעובדה שהוא תורם לקידומם הלימודי .משום כך גם אין הן סבורות שיש ללמד את
העולים בפרד ,גם אם עבורן הדבר מהווה טל ועומס.
 .4כמחכות לתלמידים עולים הן מקצות זמן רב לשפה הדבורה יותר מלשפה הכתובה .כל
הימוקים שלהן להעדפה זו או אחרות בעו כלשון מ"איטואיציה"" ,יסיון"" ,תחושות"
וכיו"ב.
 60% .5מהן מכירות את תכית הלימודים בעברית כשפת אם ו 87.5%-אין מכירות כלל את
תכית הלימודים בעברית כשפה שייה.

דיון
מאמר זה בחן את ההיבט הפסיכו-פדגוגי מקודת מבטן של מחכות בבית הספר היסודי בדבר
שילובם החברתי של התלמידים העולים .הוא בחן גם את ההיבט הפדגוגי-דידקטי בדבר יישום
ההמלצות הקשורות לטיפוח כשירות תקשורתית וכשירות אורייית תוך שימת דגש בשפה הדבורה
ובשפה הכתובה .ההמלצות מתבססות על ההחה כי כשירות תקשורתית וכשירות אורייית תורמות
במידה רבה לשילובו של התלמיד העולה .ואכן ,זו אחת ממטרותיה החשובות של תכית הלימודים
בהוראת עברית כשפה שייה" :לתמוך בתלמיד העולה ולסייע לו במהלך הלמידה ולהביא
להשתלבותו המלאה בבית הספר ובחברה ,כך שיכול להתפתח בחברה ובתרבות החדשה ולתרום
לה" )האגף לתכון ולפיתוח תכיות לימודים.(9 :2009 ,
ההיבט הפסיכו-פדגוגי – הצלחה בשילוב החברתי
לכל איש חיוך פרקטיקות פסיכו-פדגוגיות המעוגות בידע ,ביסיון ובאיטואיציות שהתפתחו
בעקבות שים של הוראה )קס  .(2000פרקטיקות אלו באות לידי ביטוי בהערכת ההתהלות
הפדגוגית-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
מצאו מספר הבדלים בין המחכות .כך מצא פער בין מחכות צעירות בעלות ותק של עד שש שים
במערכת ,החשות כי הן מצליחות לקדם טוב יותר את העולים החדשים בכיתתן ,מאשר מחכות
בעלות שבע שות ותק ויותר .ייתכן שתון זה ובע מכך שמחכות חדשות במערכת מגיעות עם
יוזמות חיוכיות-חברתיות חדשיות ,וכי הן "פתוחות" להצעות ולמגוון רעיוות חדשים ומביאות
אתן חדשות בחיוך וכלים חדשיים התורמים לתחושה זו .כמו כן ,גם מחכות שהיו בעצמן עולות
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חדשות ,חשות כי הן מצליחות לקדם תלמידים עולים בכיתתן טוב יותר מאשר מחכות שהן ילידות
הארץ .ייתכן כי מחכות שהיו בעברן עולות חדשות ,חשות כי יש להן ידע שובע מיסיון האישי
כעולות חדשות ,והן מעבירות ידע זה אל העולים החדשים בכיתתן .ממצאים אלה עולים בקה אחד
עם המלצות מחקריהם של לוין ,שוהמי וספולסקי ) (2003ושלייפר )2014ב( התומכים בשילוב
מחכים שהיו בעברם עולים חדשים ,ואשר חוו את העלייה בעצמם ומתמצאים בשילוב העולים.
כאמור פסיכו-פדגוגיה מדגישה את חשיבותה של למידה חברתית-רגשית .אשי חיוך אכפתיים
יתחייבו ליחסי דאגה המושתתים על ראיית צורכי האחר ועמידה לרשותו .הם יגלו אחריות
להתפתחות תלמידיהם כבי אדם שלמים :יהלו איתם דיאלוג ,יהיו קשובים לרגשותיהם,
לצרכיהם ,לתחומי העיין שלהם ,למקורות המוטיבציה .דבריה של אחת המחכות – "הצד החברתי
והרגשי משחק תפקיד גדול יותר ומשמעותי הרבה יותר מרכישת השפה עצמה" – והרעיוות
שהמחכות צייו במחקר ,כגון הבעת אמפטיה ,תמיכה רגשית ,חיזוקים חיוביים ,הצמדת חוך,
הטלת תפקידים על התלמיד העולה והעצמתו ,וכן שיחות אישיות לעיתים תכופות ולא רק בעת
הצורך המיידי –כל אלה מעידים יותר מכול על החשיבות שהמחכות מקות להיבט החברתי
והפסיכו-פדגוגי בעבודתן החיוכית.
תחושות חיוביות אלה של הצלחה מצאו תואמות גם במחקר שבחן קליטת תלמידים עולים
מהזווית של התלמידים העולים )כאהן-סטרבצ'יסקי ,לוי וקוסטטיוב (2010 ,ולא מזווית
המורים לתלמידים העולים .רוב התלמידים החקרים ) (80%מרגישים שייכות לבית-הספר ומעל
 80%מסכימים שהמורים מתייחסים אליהם בצורה הוגת 65% .חשים שלצוות בית-הספר אכפת
או אכפת מאוד מהשתלבותם הלימודית והחברתית ,ושיש להם "כתובת" בבית-הספר שיתן לפות
אליה בעת הצורך .כלומר ראה שלתחושת המחכת יש ביסוס מצד התלמידים עצמם ,המעידים על
הצלחה בשילוב החברתי.
בוסף על תחושת ההצלחה ,יתן לראות כי גם עמדותיהן החיוביות של המחכות לגבי חשיבות
השילוב החברתי של העולים ותרומתו לקידומם הלימודי מעידות על הצלחה בפועל בתחום הפסיכו-
פדגוגי.
עירוב ההורים לתלמידים העולים בכל תהליך הקליטה החברתית והלימודית הוא חלק וסף
מהצלחתן הפדגוגית של המחכות – שיחות אישיות עם ההורים בבית הספר או בבית התלמיד
העולה לצורך שיתוף ,עדכון וחשיבה משותפת .רוב המורות ) (60%קיימו שיחות ומפגשים עם הורי
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 העולים
אף יותר מאשר עם הורי התלמידים הילידיים ,הביעו במחקר את עמדתן החיובית ביחס לחשיבות
השיחות לצורך קידומם הלימודי של התלמידים.
הצלחת הקשר הטוב עם ההורים מוכחת גם במחקרן של מרמלשטיין ושריסט ) (2008הרואות
בתמיכה ובעידוד הבית גורם משמעותי לקידום לימודי ולשילוב חברתי של התלמידים העולים.
כאשר הורים אלה מקבלים תמיכה מהמחכת הם מצליחים יותר לעזור ולהפחית חששות ,חרדה
והתגדויות וכן להקל על קושי הכרוך בתהליך רכישת שפה שייה .כמחכות מיומות הן מאפשרות
קליטה חברתית כוה של התלמיד העולה .בכך הן תורמות לתחושת ביטחון עצמי של התלמידים
ולפיתוח יכולותיהם בשפת היעד )בקר ורום.(Spada, 2007 ;2007 ,
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הצד הפדגוגי-דידקטי – טיפוח כשירות תקשורתית ואורייית
כל מורה באשר הוא ,מתבסס בעבודתו החיוכית על עקרוות פדגוגיים דידקטיים הוגעים למהות
הדיסציפליה ,לגישות ולשיטות הוראה ,לתכוה ,ליישומה ולהערכתה .הגישה הפדגוגית-דידקטית
של המחכות כלפי הכשירות התקשורתית והאורייית בחה על ידי השפה הדבורה והשפה הכתובה
– שי תחומים חשובים ביותר בהוראת עברית כשפה שייה .המיקוד היה בושא הקצאת זמן לכל
אחד מן התחומים מתוך החה שהקצאת זמן מעידה בין השאר גם על חשיבותו של תחום זה או
אחר .כמחכות לתלמידים עולים מצא שהן הקצו זמן רב לשפה הדבורה יותר מלשפה הכתובה.
בתכית הלימודים ) (2009מודגשת חשיבות השליטה בדיבור ברמה תקשורתית סבירה ,שכן "ידוע
כי היא מקדימה את השליטה במיומויות האחרות ומקדמת את הרכישה של השפה השייה" )שם:
 .(100-99על כן חשוב לוודא שיש ללומד תשתיות דיבור לפי העיסוק הפורמלי בקריאה ובכתיבה
ומוכות המבוססת על דיבור בשפת היעד ועל כישורי לשון ושיח בשפה הדבורה )שם.(97 :
גם אם המחכות אין יודעות את הימוקים התאורטיים התומכים בתפיסה זו ואין מכירות את
תכית הלימודים בעברית כשפה שייה ,ראה שהן הביו את חשיבותו של טיפוח הכשירות
התקשורתית .הכשירות מדגישה בעיקר את מכלול המיומויות הדבורות בהתאם לסיבות
תקשורתיות ולידע חברתי-תרבותי )מוצ'יק 2,(2002 ,וכך היא מוצגת באתר של משרד החיוך ,גף
קליטה ועלייה ,הוראת עברית כשפת אם:
או לא מעוייים להקות רק ידע על הלשון ,אלא לפתח כשירות לשוית שתאפשר
ללומד להשתמש בעברית בהצלחה לצרכיו השוים .הכשירות הלשוית מאפשרת
לדוברי השפה להבין וליצור משפטים תקיים ומובים ,לדעת כיצד לפות לאשים
בדרך ההולמת את הסיבות ...זוהי הכשירות התקשורתית .במקביל יש לפתח גם את
הכשירות האקדמית ,לשון הלימודים ,המאפשרת לעולים ללמוד את מקצועות הלימוד
בבית הספר ולהגיע למיצוי מלוא יכולותיהם ) ,2012פסקה ראשוה(.
זאת ועוד ,מאחר שהכשירות התקשורתית מדגישה את ההיבט החברתי-תרבותי ,ייתכן כי הן רואות
בטיפוח כשירות זו אמצעי חשוב לשילובו של התלמיד העולה בחברה ,שכן מי שיש לו כשירות
תקשורתית בשפה שייה יכול להשתמש בשפה הדבורה הרכשת בהתאם לסיבות השיח ובהתאם
לידיעה ולהבה חברתית-תרבותית.
אולם אין להתעלם מן הרכיב השי – הכשירות האורייית ,שהיא הכשירות האקדמית המתבטאת
בדיבור ובקריאה של טקסטים לימודיים-אקדמיים ובעיקר בכתיבה לצרכים לימודיים-אקדמיים.
הממצאים ,שלפיהם כ 80%-מהמחכות אין סבורות שיש להקצות זמן לכתיבה ,שהיא אחת מאבי
היסוד בשיח הלימודי וכשהממוצע עומד על  ,1.9מעידים על חוסר איזון בין שתי הכשירויות .יוצא
אפוא כי ההמלצה בדבר ההיבט הסיכרוי "הקיית העברית תיעשה בשי מסלולים מקבילים:
כשירות תקשורתית וכשירות אורייית" )אתר משרד החיוך ,האגף לקליטת תלמידים עולים(2012 ,

 2אמם יש הכוללים בכשירות התקשורתית גם את ההבעה בכתב )בלום קולקה וחמו  (10 :2010 ,אולם גם באתר של
משרד החיוך ,באגף קליטת תלמידים ,מייחסים את הכשירות התקשורתית בעיקר לשפה הדבורה.
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איה מיושמת במלואה ,שכן גם אם יש לפרקים הקבלה בהוראה בין שי הצירים ,הרי העיסוק הרב
בדיבור 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
האורייית ,ובכללה הכתיבה ,יש תרומה לשילובם החברתי של התלמידים העולים .כמו כן ,שליטה
בלשון הלימודים ובמוסכמות הכתיבה דורשת זמן רב ועבודה שיטתית ,עקיבה ומתמשכת .הסבר
אחר הוא היעדר כלים להוראת הכתיבה באשר היא ,ללא קשר לאוכלוסיית התלמידים העולים .עוד
הסבר לחוסר האיזון בין הכשירויות הוא היעדר היכרות של תכית הלימודים בעברית כשפת אם
והיעדר פיתוח מקצועי והכשרה שיטתית.

סיכום
מחכות לתלמידים עולים בבית הספר היסודי מצליחות לשלב אותם מבחיה חברתית ,ומכירות
בחשיבותה של הכשירות התקשורתית ובתרומתה להשתלבותו החברתית של התלמיד העולה .ראה
כי הן בתחום הפסיכו-פדגוגי הן בתחום הפדגוגי-דידקטי המחכות פועלות על פי תחושה
ואיטואיציה .הצלחתן ובעת מרגישות לקשיי התלמיד העולה ולצרכיו הבסיסיים .הן אין מכירות
את תכית הלימודים בעברית כשפה שייה ,ואף אין מכירות את מערך ההדרכה של משרד החיוך
בתחום.
ראה כי יש צורך בהכשרת מורים בעלי יסיון מיומים במיוחד לעולים והמתמצאים בתרבות
העולים )סבר ומיכאל ;1999 ,לוין ,שוהמי ,וספולסקי ;2003 ,שוהמי ;2014 ,שלייפר2014 ,א,ב(.
התמקצעות הכוללת השתלמויות ,הדרכה והיכרות מעמיקה של תכית הלימודים בעברית כשפה
שייה על מטרותיה ועל עקרוותיה תקל על המורים במידה רבה בתהליך הקליטה הלשוית,
החברתית והלימודית של התלמיד העולה.
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The Representation of Cultural Elements in English-Language
Textbooks in Israel: Implications for Arab Students
Muhammad Amara
Abstract
This exploratory study investigates the representation of the most prominent cultural
elements in six English-language junior-high and high-school textbooks in Israel.
Quantitative and qualitative research methods for collecting data were employed. First,
a content analysis of the cultural contents of the textbooks examined in the study was
performed. Second, semi-structured, in-depth interviews with six Arab teachers were
conducted in order to ascertain their perspectives regarding the contents of the abovementioned textbooks. The study results reveal an imbalance in the coverage accorded
to various cultures in the textbooks. The majority of the texts exhibit an inherent bias
toward the American culture or other English-speaking cultures, followed by a bias
toward foreign, non-English-speaking cultures, and, to a lesser extent, the JewishIsraeli culture. In contrast, the Arab culture is virtually non-existent in these textbooks.
The teachers who were interviewed emphasized that the inclusion of Arab cultural
elements in English textbooks would contribute to more effective English language
studies. The results of the study indicate that the principles espoused by the Ministry of
Education’s “Domain of Appreciation of Language, Literature and Culture” are not
being implemented in the actual curriculum.
Key words: Cultural elements, English, curriculum, Palestinian, linguistic repertoire,
Israel, textbooks, EFL.

Background: English Studies among Arab Students in Israel
In general, Jewish and Arab students in Israel study in separate schools. Hebrew is the
language of instruction in Jewish schools, with the exception of some ultra-Orthodox
schools, where Yiddish or other languages are used. Arabic is the language of
instruction in Arab schools. Hebrew is studied as a second language by all Arab students
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from the second grade onwards, and sometimes even earlier.1 Arabic is studied by tens
of thousands of Jewish students, mostly in junior high school (Amara, Donitsa-Schmidt
& Mar’i, 2016).
English, the most commonly used foreign language in Israel, is studied as a foreign
language by both Jews and Arabs (Amara & Mar’i, 2002). Not only is it vitally
important in both the public and the private domains, including the media and academic
scholarship, but it is essential for accessing knowledge in various fields; it further serves
as a lingua franca in other countries (Spolsky & Shohamy, 1999).
The study of English for both Jewish and Arab students is subject to the same national
curriculum, under the auspices of a sole chief inspector who is advised by a single
professional advisory committee. There is no differentiation between English studies
for Jewish and Arab students.
In recent years, the study of English has commenced at an early age in Hebrew-medium
schools. Fifty percent of these schools start teaching English either in the first or the
second grade (Inbar-Lourie, 2010). In the Arab-medium schools in Israel, English is
taught from the third grade onward.
English is equally important for Arabs and Jews in Israel because of its status as the
international language of science, technology, commerce, and communications as well
as for its usefulness in tourism. Like other Israelis, Arab parents exert ongoing pressure
for their children to be taught English and are prepared to spend considerable sums on
private lessons. The pressure is particularly evident in neighborhoods where there are
church-affiliated schools in which English is taught from the first grade. Parents believe
that proficiency in English will advance their children’s prospects, especially those who
are interested in pursuing their studies in institutions of higher education (Amara, 2014;
Amara & Mar’i, 2002).

1

In 2015, the Ministry of Education presented a new program aimed at improving the proficiency of
Arabic-speaking children in spoken Hebrew from the kindergarten stage, the emphasis being placed on
improving the pupils’ competence in Hebrew. Minister of Education Naftali Bennett explained that “the
decision to bring forward the study of the Hebrew language to preschools in the Arab sector stems from
thinking about the children’s future. We believe that as students from the Arab sector acquire a better
command of the Hebrew language, their integration into the economy, employment, and society will be
better and easier” (Scoop, Haaretz 13.8.2015. http://www.haaretz.co.il/ news/ education/1.2707551).
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There are, however, unique problems in the implementation of English studies for Arab
students. Arab citizens of Israel generally lack direct contact with English speakers. The
English language is foreign to many Arab students and is the third language they study.
Few members of the adult community know English, and Arab schools lack teachers
who are native or near-native English speakers. Hebrew poses another challenge for
Arab students. For most Arabs in Israel, Hebrew is the most important second language
‒ even more important than English. At times and in some areas, Hebrew can be even
more important than Arabic (Amara & Mar’i, 2002; Shohamy & Donitsa-Schmidt,
1998). A lack of knowledge of Hebrew limits Arab citizens in their contacts with
government offices, in employment, and in higher education. Hebrew is now the main
source of loanwords among the Arab population in Israel (Amara, 1999; Amara &
Spolsky, 1986).
All the circumstances discussed above render the study of English more difficult for
Arab students. The various tests administered to students reveal much lower
achievement levels among Arab students than among Jewish students in Israel at all
stages of education (Amara, 2014).
Nonetheless, in recent years, thanks to the media of internet, television, movies, and
music, Arab students have gained more exposure to English than in the past and have
enjoyed more opportunities to use it. In addition, the Arab landscape in Israel
encompasses many English names and words, reflecting the increasing importance of
English in their linguistic repertoire (Amara, 2010, 2014).
The current English curriculum that is being implemented in schools differs from its
predecessors in several important ways. Whereas previous curricula stressed the four
language skills, the current curriculum places greater emphasis on what should be
achieved, along with how the language should be acquired. According to this
curriculum, teachers are encouraged to focus on domains, which are defined as “areas
of language ability or knowledge,” rather than on skills. Four major domains are taken
into consideration in the current curriculum: social interaction; access to information;
presentation; and appreciation of literature, culture and language (Ministry of
Education, 2013). The latter domain, particularly culture, is the focus of this study,
which will examine how it is represented in the textbooks.
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Literature Review: Language, Culture, and Textbooks
Culture is defined as a group of “values, traditions, social and political relationships,
and world view created and shared by a group of people bound together by a
combination of factors that can include a common history, geographic location,
language, social class or religion” (Nieto, 1996: 138). Language is a system of signs
that has a cultural value, embodies and symbolizes cultural reality, and can be viewed
as a symbol of speakers’ social identity (Kramsch, 1998).
Language and culture are intertwined (Byram & Morgan, 1994; Kramsch, 2005;
Risager, 1991). Rather than operating separately, language and culture are learned
together, with each providing support for the development of the other (Mitchel &
Myles, 2004). As Brown (2007) illustrates, “a language is a part of a culture and a
culture is a part of a language; the two are intricately interwoven so that one cannot
separate the two without losing the significance of either culture” (189). The close
relationship between language and culture gives rise to the perception of foreign
language learning “as a kind of enculturation, when one acquires new cultural frames
of reference and a new world view, reflecting those of the target language culture and
its speakers and learners who assimilate to a new culture” (Alptekin, 2002: 58). As a
result, learning a new language also entails learning a new culture.
Thus, many researchers contend that culture should be included in English as a Foreign
Language (EFL) teaching materials (Alptekin, 1993, 2002; Fantini, 2012; Li, 2014;
McKay, 2000). It is believed that the inclusion of culture is beneficial to the acquisition
of language proficiency. The question here concerns the culture that should be
emphasized when teaching EFL. The latter often poses a dilemma for teachers. On the
one hand, they need to encourage the development of the students’ understanding and
mastery of the local culture. On the other, they must help the students acquire an
understanding and awareness of the culture of native English speakers in order to make
English language learning effective. The willingness to accept behaviors and values
that differ from those of their own culture enables learners to develop openness and
tolerance toward the target culture, thereby facilitating language learning and reducing
cultural biases (Byram & Risager, 1999; Gonen & Saglam, 2012). Other studies have
also shown the inclusion of the students’ native culture in the curriculum to be a vital
component – not only for enhancing a sense of identity, self-worth, and comfort in
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students, but also for promoting academic success, motivation, and meaningful learning
(Steele, 2000; Tomlinson, 2001; Tomlinson & Musuhara, 2004).
Ideally, however, a balance should be struck between teaching local and target cultures.
This can be achieved by focusing more on the nature of cultural identity, using
examples from both home and target cultures, and thereby enabling students to
appreciate the cultural heterogeneity that defines the self and others in order to compare
and contrast their culture with other global cultures (Baker, 2012; Byram & Feng, 2005;
Chinh, 2013; Knuston, 2006; McKay, 2004; Molina, 2013).
Textbooks are an integral component of language learning (Rajabi & Ketabi, 2012).
However, controversies exist about nature of the content that should be incorporated
into ESL (English as a Second Language) or EFL textbooks. Many studies have
analyzed and evaluated the cultural content of EFL/ESL textbooks (Byram & Morgan,
1994; Hamdan, 2010; Juan, 2010; Kramsch, 1998; Risager, 1991; Tok, 2010). In most
EFL textbooks, “cultural content is limited to the culture of the dominant groups within
the country, with little focus on the minorities and other competing cultures” (Mahboob
& Tilakaratna, 2012: 12). Moreover, these textbooks deem preserving target cultures
more important than preserving local culture (Hermawan & Noerkhasanah, 2012).
Other studies have suggested that minority groups are generally underrepresented and
stereotyped in textbooks (Gray, 2002; Taylor-Mendes, 2009).
Various researchers have indicated hidden cultural and political ideologies (such as
materialism, individualism) in English-language textbooks and expressed their
concerns (e.g., Pennycook, 1994; Philipson, 1992). The provision of linguistic and
topical contents reflects the ideology inherent in the EFL context and develops students’
cultural awareness and identity (Fields, 2011; Hermawan & Noerkhasanah, 2012; Juan,
2010; Rajabi & Ketabi, 2012).
Language learning and teaching are, of course, connected with power. If the language
teaching is ideologically influenced, as reflected by curricular goals and textbook
contents, it can be labeled as ideological language teaching. Rahman (2001) defines
this as “the transmission of ideas, values, and perceptions of reality that create or
influence one’s world view through language teaching, especially language texts” (55).
Similarly, Kramsch (1998) explains that “only the powerful decide whose values and
beliefs will be deemed worth adopting by the group” (9).
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The application of the principles of the Ministry of Education’s “Domain of
Appreciation of Language, Literature and Culture” in the curriculum constitutes the
focus of this study. These principles pertain to the ability of learners to appreciate the
nature of language and to become aware of the differences between English and their
own and other languages. In addition, these guidelines deal with the ability of learners
to appreciate literature written in English, thereby honing their sensitivity to a variety
of cultures (Ministry of Education, 2013). According to the guiding principles, the
content of the materials selected for the curriculum should be unbiased, unprejudiced,
inoffensive, and non-stereotypical. The curriculum should also take into account
diverse religious, cultural, and ethnic backgrounds in addition to being appropriate to
the learners’ backgrounds and previous experience and knowledge (Ministry of
Education, 2013).
Unlike international textbooks, the production of local textbooks by ministries of
education or textbook curriculum boards around the world often focuses on promoting
national cultural ideas (Mahboob & Tilakaratna, 2012). English textbooks marketed
worldwide reflect the multicultural nature of American society (Ekawati & Hamdani,
2012).
In Israel, the English textbooks used in Arab schools are the same as those used in the
Jewish schools (Amara, 2014; Amara & Mar’i, 2002). They are created and written by
Jewish authors despite the fact that they are intended for both Arab and Jewish learners.
There are two main publishing houses that specialize in publishing English books: Eric
Cohen Books and University Publishing Projects (UPP). The textbooks that they
produce require the approval of the Ministry of Education. The criteria for approval
include conforming to the curriculum, recognizing the linguistic problems of Israeli
students, and appealing to the latter’s interests (Spolsky & Shohamy, 1999). While
schools are not permitted to use textbooks imported from abroad as their primary
textbooks, they may use them as supplementary sources. The questions that this study
raises are (1) whether the local Arab culture is reflected in the English textbooks, and
(2) whether these textbooks are appropriate for Arab students.
A content analysis of the English Bagrut (matriculation) examination texts and
textbooks in Israel revealed cultural insensitivity to Arabs, who appear to be invisible
and neglected in the texts. Although the Arab students learn about Jewish-Israeli,
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American, Western, and foreign cultures, they do not learn about their own culture (Abu
Saleh, 2011; Zaher, 2011).
The following section analyzes the prominent cultural contents of English textbooks
and seeks to determine representations of Arab culture in them.

The Study
In this study, the cultural contents of six textbooks are analyzed, focusing on the
representation of Arab cultural elements. The results of the content study are then
discussed with six Arab English teachers. The interviewees used the above-mentioned
textbooks in their teaching.
The study will answer the following questions:
•

To what degree are different cultures (American, other English-speaking
cultures, foreign, Jewish-Israeli, and Arab) represented in the six textbooks
examined here?

•

How are the guidelines of the “Domain of the Appreciation of Language,
Literature and Culture” of the curriculum reflected in the six textbooks in
reference to Arab students?

•

What do the interviewees think of cultural elements used in the six textbooks?
Are Arab students’ needs as a cultural group taken into consideration in the
English textbooks?

Methodology
Both quantitative and qualitative research methods were employed in this study. The
content analysis method was used in the quantitative analysis of cultural items found in
the six textbooks. In addition, semi-structured, in-depth interviews were conducted with
six Arab English teachers and then analyzed qualitatively according to themes.
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Content analysis
The current study analyzed the cultural contents of six English textbooks: three for
junior high school, namely, Essential Links (Hansson & Saferstein, 2006), Navigator
(Dobkins & Spielman, 2006), and Connections (Partouche, 2007); and three for high
school, namely, Build Up (Dobkins, 2008); Insights (Loney, 2005); and Results for
Three Points (Wilson, 2013). All six textbooks were published by Eric Cohen Books.
Content analysis refers to “a research technique for making replicable and valid
inferences from texts (or other meaningful matter) to the contexts of their use. It
provides new insights, increases a researcher’s understanding of particular phenomena,
or informs practical actions” (Krippendorff, 2013: 24).
One of the most important procedures in content analysis is the categorization of data.
In other words, the text is transformed into numerical data according to defined
categories and subcategories. The categories are analyzed in order to classify the
content data into groups. Two analysis units are suggested for analyzing content: a
recording unit and a context unit. Holsti (1969: 116) describes five recording units: (1)
single word or symbol, (2) theme, (3) character, (4) sentence or paragraph, and (5) item.
A context unit is the largest unit searched for the purpose of categorizing a recording
unit, and limits the information to be considered in the description of the recording units
(Krippendorff, 2013: 101).
In this study, the five recording units described above by Holsti are employed for
analyzing cultural contents in the six textbooks listed above. When recording, units
presented cultural content, they were placed in the appropriate category or categories
detailed below. The context unit of the recording units comprises all the reading
passages found in the six textbooks.
The cultural contents of the textbooks were analyzed according to Byram’s criteria and
Risager's last two criteria (Byram, 1993: 5-10; Risager, 1991: 182-183). These criteria,
illustrated by examples from the six textbooks, describe the following issues:
•

Social identity and social groups: Groups or identities within the nation-state,
including social class, regional identity, ethnic minority, and professional
identity (for example: Master; President of the U.S.A.; American; English;
Druze);
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Social interaction: Conventions of behavior in social interaction at various
levels of formality, as outsiders and insiders within social groups (for example:
going camping; engaging in outdoor activities; drinking beer; personal
interaction; relationship with a daughter);

•

Beliefs and behaviors: Routines and actions within a social group, including
moral and religious beliefs as well as routines from daily life (for example:
Christmas; wearing torn jeans; helping youth; wearing burkas; a Hindu temple);

•

Socio-political institutions: State institutions such as health care, law and order,
social security, and local government (for example: NASA FBI; Rehovot Youth
Department);

•

Socialization and the life-cycle: Institutions of socialization such as families,
schools, employment offices, media, and ceremonies marking the passage
through stages of social life (for example: helping family members; working
together; camping; belonging to a cult; serving in the army);

•

National history: Periods and events, both historical and contemporary (for
example: Russian winter beats Napoleon; Massada);

•

National geography: Geographic factors that are significant to the members of
the culture (for example: Dublin; New York; Portugal; Israel; Lake Kinneret);

•

Stereotypes and national identity: Typical elements in the target culture, both
historical and contemporary, and symbols of national identities such as famous
monuments and people (for example: Empire State Building; Great Wall of
China; wearing long dresses; blues music);

•

International and intercultural issues: Comparisons between the target culture
and the student’s own country, mutual representations, images, relationships,
cultural power and dominance, co-operation and conflict (for example: World
Wide Web; exposure to another culture; Seven Wonders of the World; world
map; from all parts of the world; all over the world);

•

Point of view and style of the textbook author(s): Expressions of attitudes ‒
whether positive, negative, or critical ‒ towards the country and the people (for
example: It's up to us to make wise choices; writer’s opinion of California;
writer’s opinion of a Bedouin guide).

Reliability of the collected data was based on both inter-coding and intra-coding. As
regards inter-coding, the textbooks were analyzed by two coders: the researcher and a
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second data collector. When the two checklists were compared, the percentage of
agreement reached 92 percent. In other words, inter-coding is considered highly
reliable. In addition, intra-coding was applied to the same sample two months later by
the researcher. When the two checklists were compared, the percentage of agreement
was very high, reaching 97 percent.
In addition, the content analysis was performed with a focus on five identity groups:
1) America: Belonging to the United States;
2) English-speaking countries [ESC]: English-speaking countries other than the
United States, including Britain, Ireland, Scotland, Wales, Australia, New
Zealand, and some African countries such as South Africa, etc.;
3) Foreign non-English-speaking countries: China, Mexico, Spain, Italy, France,
etc.;
4) Jewish-Israeli: Belonging to Israel;
5) Arab: Arab and Islamic countries. The latter are included as a result of religion
they share with most of the Arabs in Israel as well as similarities in cultural
contents.
Semi-structured interviews
“Semi-structured interviews combine the flexibility of the unstructured, open-ended
interview with the directionality and agenda of the survey instrument. The result
produces focused, qualitative, textual data illustrating variation at the variable level”
(Schensul & LeCompte, 2013: 174).
In order to shed more light on the cultural elements of the textbooks as well as on
teaching the culture and integrating it into the classroom, semi-structured interviews
were conducted with six Arab teachers of English as a Foreign Language (four females
and two males – see Table 1) from three Arab towns in the Little Triangle.2

2

The Little Triangle, which is located between the West Bank of the Jordan River and Israel’s coastal
region, is a geographic term and reality that emerged only after the establishment of the State of Israel in
1948. Upon implementation of the Rhodes Agreement cease-fire, Jordan handed the area over to Israel.
Its borders were dictated by military events and political agreements (Amara, 1999: 250).
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Table 1. Composition of the interviewed teachers
Teacher

Years of
experience

Degree

Gender

Higher
education

Role at
school

Teacher A

35

B.A.

Female

Teacher

Teacher B

22

M.A.

Male

Teacher C

23

M.A.

Female

Teacher D

16

B.A.

Male

Teacher E

4

B.Ed.

Female

Teacher F

7

B.Ed.

Female

Bar-Ilan
University
Tel Aviv
University
Tel Aviv
University
Bar-Ilan
University
Beit Berl
Academic
College
Beit Berl
Academic
College

Teacher and
Coordinator
Teacher
Teacher and
Coordinator
Teacher

Teacher and
Coordinator

Place of
teaching and
grades
taught
Taybeh (7th,
8th, and 9th)
Tirah (10th,
11th, and 12th)
Taybeh (10th,
11th, and 12th)
Tirah (10th,
11th and 12th)
Baqaa ElGharbiya (7th,
8th, and 9th)
Baqaa ElGharbiya (7th,
8th, and 9th)

The teachers were familiar with the six textbooks and had used or were using them in
their teaching. Their teaching experience varied in length, ranging from four to 35
years. The interviews were held on May 5 and June 1, 2015, after the content analysis
of the six examined textbooks had been completed (see Appendix 1). The interviews,
each lasting between 40 and 60 minutes, were held in Arabic or English, according to
each teacher’s preference. Interviews were tape-recorded and transcribed verbatim.
The analysis of the interviews sought to highlight points discovered in the study’s
quantitative section. It further aimed to elicit suggestions regarding the manner in which
Arab culture should be represented in English textbooks for junior-high and highschool students in order to advance and motivate their learning and improve their
achievements.

Results
Figure 1 describes the cultural contents of the six textbooks according to national
identity groups. The representation of the different cultures in the textbooks ranks as
follows: American cultural content (42.2%); English-speaking countries (ESC)
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(20.1%); foreign (non-English speaking) countries (18.4%); Jewish-Israeli cultural
content (14.8%); and, finally Arab cultural content (4.5%).

4.5
14.8
American
42.2

ESC
Foreign

18.4

Jewish Israeli
Arab
20.1

Figure 1: Cultural contents according to national groups (%)
Table 2 describes the cultural contents of the six textbooks according to 10 criteria:
criteria 1-8 according to Byram (1993) and criteria 9-10 according to Risager (1991).
Each criterion has five national identity groupings: American; English- speaking
countries; foreign (non-English-speaking) countries, Jewish-Israeli; and Arab. An
examination of the content according to each criterion reveals the following:
Table 2: Cultural contents of the examined textbooks according to national identity
groups
Cultural Content

Total

American

ESC

Foreign

Jewish-

Arab

Israeli

1. Social
identity and
social group
2. Social
interaction
3. Beliefs and
behaviors
4. Social and
political
institutions
5. Socialization
and the lifecycle

936
(25.3%)

510
(54.5%)

21
(22.4%)

117
(12.5%)

13 (1.4)

32
(0.90%)

7 (21.9%)

14 (43.7%)

00

4 (12.5%)

7 (21.9%)

124
(3.3%)
154
(4.2%)

52 (42%)

29 (23.3%)

16 (12.9%)

00

86
(55.8%)

34 (22.1%)

2 (1.3%)

27
(21.8%)
32
(20.8%)

691
(18.7%)

289
(41.8%)

138 (20%)

97 (14%)

112

0 86 (9.2%)

131
(19%)

00

36 (5.2%)
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6. National
history
7. National
geography
8. Stereotypes
and national
identity
9. International
and
intercultural
issues
10. Point of
view and style
of the textbook
author(s)

72 (1.9%)

31 (43%)

13 (18%)

17 (23.6%)

5 (7%)

6 (8.4%)

992
(26.8%)
295 (8%)

362
(36.5%)
129
(43.7%)

149 (15%)

124
(12.5%)
18 (6.1%)

23 (2.3%)

79 (26.8%)

334
(33.7%)
58 (19.7%)

11 (3.7%)

350
(9.4%)

75
(21.4%)

70 (20%)

65 (18.6%)

76
(21.7%)

64
(18.3%)

59 (1.6%)

23 (39%)

11 (18.6%)

7 (11.9%)

11
(18.6%)

7 (11.9%)

Total

3,705

1565
(42.2%)

746
(20.1%)

682
(18.4%)

545
(14.8%)

167
(4.5%)

A content analysis of the cultural aspects of the textbooks reveals that the American
culture was the most highly represented in most criteria, followed by English-speaking,
foreign, and Jewish-Israeli cultures respectively. Clustered together were the Englishspeaking cultures, including the American, constituting 62.3 percent or nearly twothirds of the cultural items in the six textbooks. The foreign and Jewish-Israeli cultures
were fairly represented, constituting almost one-third of the cultural items, amounting
to 32.3 percent together.
American culture was represented in 1,565 cultural elements (42.2% of the total
elements in the textbooks). Almost half of the cultural elements were related to
American culture. It was in first place in 9 out of 10 criteria. Only in the Beliefs and
behaviors criterion was it in second place.
Lagging far behind American culture, ESC culture was in second place, with 746
cultural elements (20.1% of the total elements). In the Social interaction criterion,
however, ESC culture was in first place, with more representation than American
culture. In six criteria, it was in second place, and only in three criteria (National
history, National geography, and International and intercultural issues) was it in third
place.
Foreign culture was in third place, with 682 cultural elements (18.4% of the total
elements) – very close to ESC in its representation. It was in second place in two criteria
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(National history and National geography). As a matter of fact, almost one-half of the
items in Foreign culture concerned national geography, represented by a considerable
number of items (334). It was in third place in two criteria, in fourth place in five
criteria, and in the last place, without any representation, in one criterion (Social
interaction).
Israeli-Jewish culture was in fourth place, with 545 cultural elements (14.6% of the
total elements). In two criteria, it was highly represented and was in second place
(International and intercultural issues and Point of view and style of the textbook
author). It was in third place in three criteria, the most prominent of which was
Socialization and the life-cycle criterion (131 items). It was least represented in one
criterion (National history, with 7% of the total items – even less than the representation
in the Arab culture). However, it was more prominent in the National geography
criterion, with 124 items (12.5% of the total cultural elements).
Arab culture was the least represented in the texts (only 4.5% of the total cultural
elements). The space devoted to it was negligible in most of the criteria for cultural
content (for example, Social identity and social group and National geography). In
addition, it was entirely absent in the criteria of Social and political institutions and
Beliefs and behavior. In contrast, the Arab culture received its highest representation in
the categories of Social interaction, Point of view and style of the textbook author, and
International and intercultural issues.
Representation of the Arab culture
In addition to the fact that the representation of the Arab culture is paltry, in many cases
it is biased and fails to reflect authentic Arab cultural aspects. For example, the
representation of Arab food focused merely on falafel, humus, kebab, shwarma, and
pita bread, while the representation of political themes was limited to the famous
leader, Anwar Sadat, president of Egypt from 1970 to 1981.
Falafel, humus, kebab, shwarma, and pita bread are shared by both Arabs and Jews in
Israel. They are not unique to the Arabs but are ubiquitous throughout the Middle East,
including Turkey and Iran. Arab cuisine is very rich, encompassing hundreds of wellknown delicacies. The diminution of the Arab cuisine to the traditional dishes of falafel,
kebab, shwarma, and humus reveals stereotypical attitudes toward the Arab culture.
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As regards political themes, Anwar Sadat is famous for making peace with Israel. As a
result, he became a controversial political figure in the Arab world – one who is not
perceived favorably in many Arab circles. This shows that as far as political themes are
concerned, the only Arab figures that are represented are the ones that are perceived
positively in Israeli politics. The textbooks made no mention of Palestinian leaders or
cultural figures.
The poor representation of the Arab culture is further exemplified in the Arab names
frequently used in the textbooks. The only Arab name represented in Build Up is
Mahmoud, which was mentioned in connection with a picture showing Mahmoud
wearing Bedouin clothes and living in the desert. He was shown and mentioned only
once throughout the entire textbook. Mahmoud is represented as a person who offers
tourists camel rides. For the non-Arab reader, this portrayal may imply that Arabs are
backward and archaic. Once again, this affords an inaccurate representation of the
authentic Arab culture. The vast majority of Arabs do not conform to the Bedouin
lifestyle, and, in fact, many are unfamiliar with it. Nowadays, most Arabs live in towns
and cities. The misrepresentation mentioned above demonstrates that the authors of
English textbooks are either ignorant of the Arab culture or still uphold the antiquated
Orientalist representation of Arabs.
A further example of poor representation relates to places. Egypt and Morocco are the
two countries that are often mentioned in the textbooks. In the Arab world, there are 24
countries that vary greatly in population, economy, climate, and culture. The focus on
two countries – one of which (Egypt) signed a peace treaty with Israel in 1979), and
one of which (Morocco) welcomes Israelis to its territory – limits the knowledge and
perspectives of students with regard to Arab countries and cultures.
Nothing was written about Arabic music in any of the six textbooks. Today, many
famous Israeli singers hail from Mizrahi origins, and their music is based on Arabic
music. However, for political reasons, it is called “Mediterranean music” in Israel.
Interviews
The teachers who were interviewed were familiar with the six textbooks and used them
in their teaching. The findings of the interviews shed more light on the cultural elements
of the textbooks in the quantitative study and revealed that the teachers were generally
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aware of the importance of teaching the culture and integrating it into the foreign
language classroom.
Although there were differences of opinion among the teachers regarding the inclusion
of diverse cultures in the textbooks and in classroom teaching, they all concurred that
the inclusion of the Arab culture is extremely important for learning the English
language effectively.
Three major themes emerged from the interviews with the teachers.

Theme 1: Integrating local Arab culture and national identity
The interviewees all expressed disappointment that the textbooks failed to include their
students’ local culture, as illustrated in the following quotation:
The textbooks are great but they’re not appropriate for our pupils because they
don’t include anything about our local culture. (Teacher E)
Because the teachers felt that the students’ culture was not represented in the textbooks,
they would turn to other sources such as the internet in order to procure texts dealing
with Arab culture. It was further claimed that the inappropriate cultural content of the
texts did not motivate the students to learn, as explained by one of the teachers:
The textbooks that we use don’t reflect our local culture in any way…
Sometimes I feel that my students are bored and not motivated to learn… I
try my best to find texts from the Arab culture… I mainly use the internet.
(Teacher A)
The interviews revealed that the teachers were generally aware of the importance of
teaching the local Arab culture and integrating it into the foreign language classroom.
Five out of the six teachers interviewed believed that students would be better able to
accept and master the English language if they were taught texts from their local Arab
culture that reflected their reality more precisely.
When it comes to the Arab culture or presenting external materials dealing
with Arab culture, I think that the introduction of the Arab culture in the
English materials requires teachers who appreciate their own culture and
most importantly a principal who supports the idea and is willing to make
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a difference in his or her school. This is easier if the principal is also an
experienced language teacher. (Teacher B)
In my opinion, teachers should be selective about suitable material, and
present texts which reflect their own culture. (Teacher C)
The above quotations indicate that teachers, and particularly principals, appreciate their
culture and are committed to advancing the integration of Arab culture into teaching
English texts. It was also claimed that integrating local culture generates more effective
English learning and interaction, as revealed in the following quote:
Integrating texts from the Palestinian-Arab cultural heritage can be a great
means of inducing students to learn English better and to interact in the
classroom. (Teacher D)
Five teachers emphasized the importance of preserving the students’ national identity
and agreed that teaching the target language should not affect that identity.
As teachers, we have a great responsibility toward the children to make
them aware of their national identity and respect it and to make them aware
of the way they represent their culture to the outside world. (Teacher F)
Broad exposure to other cultures in textbooks, especially the Western
culture, can be detrimental to the students’ awareness of their own national
identity. (Teacher C)
The above quotations show that some teachers emphasized not only Arab culture in
general, but also the national identity. They believed that the integration of the national
identity into the texts would raise the Arab students’ awareness of it and increase their
respect for it. Teacher C went even further when he claimed that the excessive presence
of Western culture in the texts might negatively affect their national identity.

Theme 2: The Role and Importance of the Target Culture
Four teachers believed that while the students should be exposed to the target culture,
the extent of the exposure should be in an appropriate proportion so as not to devaluate
the local culture. However, there were differences of opinion among teachers as regards
which aspects of the target culture should be given priority in order not to conflict with
the local culture.
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A wise teacher is the one who teaches the target culture without ignoring
the local culture. That means that there is a need for balance between the
target culture and the native culture. (Teacher F)
When it comes to the target culture, teachers are supposed to be fair with
their students. That means they should teach a foreign language and culture
without ignoring the students’ own culture. (Teacher E)
I think it is important to teach aspects of the target culture that will not
negate the local culture. (Teacher A)
The above quotations reveal that although the target culture constitutes an important
part of teaching English, a balance should be struck in order to ensure that the local
culture is not ignored. Furthermore, the target culture should not be at odds with the
local culture.
Three teachers agreed with the importance of exposing their students to the target
culture and concentrating on it as a tool for language acquisition. In addition, two
teachers thought that one way to teach a target culture is by exposing students to
authentic materials.
I don't think that by learning authentic materials from the target language
students become less interested in their own culture and I cannot see any
danger of being influenced by other nations and cultures, especially the
American culture. (Teacher B)
There should be a climate of tolerance toward foreign languages and their
native speakers. (Teacher B)
While five teachers stressed the importance of preserving the students’ national
identity, they also agreed that teaching the target language should not affect that
identity.
As teachers, we have a great responsibility toward the children to make
them aware of their national identity and respect it and to make them aware
of the way they represent their culture to the outside world. (Teacher F)
Broad exposure to other cultures in textbooks, especially the Western
culture, can be detrimental to the students’ awareness of their own national
identity. (Teacher C)
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Theme 3: Western Values and Alienation
Four teachers believed that the textbooks contained modes of behavior that involve
Western values, which, in many cases, differ from the traditions of Arab culture. In
addition, the teachers thought that these textbooks generally covered issues that were
irrelevant to the students’ lives or culture. Moreover, five of the interviewees agreed
that when the students felt alienated, they could not absorb or learn English properly or
even accept the foreign language. The teachers also stressed the importance of using
textbooks relating to issues that were appropriate and acceptable to the pupils in terms
of cultural values, norms, and traditions.
I guess that young students can absorb the target culture’s Western and
American values. However, I am afraid that this will conflict with our Arab
traditions, values, and norms. If the students lose their values, I doubt that
they can be restored. However, it is essential that we constantly make clear
to our students what it is we have to preserve in our own culture. We must
hone our values. (Teacher C)
Not all text types, materials, activities and exercises in the textbooks appeal
to the students’ interests. This decreases their desire to learn English
because the materials are not close to their reality. (Teacher D)
The interview findings emphasize that the English textbooks examined in this study do
not include familiar cultural elements that can help establish an emotional rapport
between the students and the texts. The interviewees also insisted that their students
learned more effectively when they studied topics that were familiar to them and to
which they could relate.

Discussion and Conclusions
The findings reveal that several cultures are represented (American, English-speaking
cultures, foreign, Israeli-Jewish, and Arab) in the six English textbooks, albeit with
varying degrees of prominence. Based on the results of the content analysis of the
English textbooks and the interviews with the teachers, it can be concluded that the
Arab culture is underrepresented and stereotyped. This confirms the results of Gray
(2002) and Taylor-Mendes (2009), who examined textbook contents in other contexts.
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An examination of the textbooks reveals an imbalance in the proportions accorded to
different cultures. The majority of texts focus on American culture, English-speaking
communities, and foreign cultures, followed by Jewish-Israel culture; only a small
proportion of the texts are dedicated to Arab culture. These results are similar to Yuen’s
(2011) finding in Hong Kong. She examined two English-language textbooks and
found that English-speaking countries were over-represented while Asian and African
cultures were under-represented. Besides, the absence of literary texts reflecting the
Arab culture and the presentation of such texts mainly from American, Western,
foreign, and Jewish cultures impart the implicit message that other cultures are superior
to Arab culture.
Neither the principles underlying the manner whereby content or materials should be
chosen for the curriculum nor the guidelines set forth in the “Domain of Appreciation
of Language, Literature and Culture” are taken into account in the cultural contents of
the textbooks as far as Arab students are concerned. While literary texts and materials
in textbooks are supposed to address a variety of backgrounds, religions, cultures, and
ethnicities, as well as the various interests of Israeli pupils (Ministry of Education,
2013: 16), the current English-language teaching materials are far-removed from the
Arab students’ world and environment, and fail to take into consideration their needs
and interests as a religious, cultural, and national group. Understanding of literary
works means an understanding of a culture (Stern, 1992). In the six textbooks, however,
the Arab culture is barely mentioned. This reinforces the fact that there are almost no
texts dealing with the Arabs, which upsets the balance that purportedly exists in the
curriculum (Amara & Mar’i, 2002).
Research has shown that the reflection of students’ culture in various texts in the target
language facilitates the learning process (Cortazzi & Lixian, 1999). As the teachers
stressed in the interviews, students learn more effectively when they learn about
subjects that are familiar to them. This point corroborates the arguments put forward by
various researchers such as Abu Saleh (2011), Amara (2014), and Jubran (2005), who
contend that students will be more motivated to learn English when the learning occurs
via the context of their own culture. Jubran (2005) also explains that students interact
more effectively in English when the texts reflect their experiences, prior knowledge,
and culture.
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In a similar context, Adaskou, Britten, and Fahsi (1990) conducted a study on teaching
materials in Moroccan secondary schools and found that the inclusion of Western
culture in the materials failed to motivate the students. They also found that certain
cultural aspects of the English-speaking social contexts were incompatible with local
values. Most importantly, the teachers in their study reported that the motivation for
learning English would be bolstered if the language were taught in contexts that were
relevant to their students’ lives.
Clouet (2006: 56) maintains that “English has effectively become de-nationalized, and
there is no longer any particular culture associated with the language in general, so that
it becomes hard to choose which culture to teach as background to English.” The
findings of the current study do not support this claim: English-speaking cultures,
including the American culture, constitute almost two-thirds of the cultural items in the
textbooks examined herein.
An examination of the English textbooks used in Israeli schools reveals that there is a
culturally insensitive socio-cultural-faith-based deficiency in the learning materials
(Abu-Saleh, 2011). Research (Ellis, 1997) has shown that if the learner accepts the
target culture, she or he may accept its language. It also indicates that the reflection of
the students’ culture in various texts in the studied language facilitates the learning
process (Cortazzi & Lixian, 1999).
Thus, the textbooks analyzed in this study lack the multicultural approach that
necessitates situating the target culture in relation to one’s own (Kramsch, 1998). Arab
students learn about Jewish-Israeli and other Western cultures, while their own culture
is under-represented or even ignored. This lack of sensitivity in the writing of textbooks
can indeed exert a negative effect on the Arab learner whose needs are not considered.
The current English-language education policy, as reflected in the curriculum and the
English-language textbooks investigated in this study, do not take the Arab students’
particular needs seriously. As Amara and Mar’i (2002) contend, the curriculum needs
to inspire the hope that Arab students' resounding failure to learn English can be
remedied.
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Appendix 1
Interview Questions
•

Do you think that the “Domain of Appreciation of Culture” is reflected in
the textbooks? If yes, how? If not, why?

•

What do you think of the English language textbooks examined in this
study? Are they suitable for Arab students? Explain.

•

As a teacher, have you faced any difficulties regarding the cultural contents
of the textbooks? If so, what exactly?

•

Have you tried using any external texts? If so, which texts and why?

•

In your opinion, can the existing textbooks affect the students' values? How?

•

What is your opinion regarding teaching the American, British, and other
cultures (Israeli and so on)?

•

What is your opinion regarding integrating the Arab culture into the
teaching of the target culture in your classroom?

•

How do you explain the very limited Arab cultural content in the textbooks?

•

If you were given the opportunity to change the textbooks, what exactly
would you change?

•

What do you suggest should be done in order to enhance the Arab cultural
content of textbooks?
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מטקסט מקון לאירוע מכון :על תפיסת היהדות החילוית את ט' באב ומשמעותה
ביחס לתופעת התחדשות היהדות
חה אבוחצירא ועמה צבר בן-יהושע
תקציר
בשים האחרוות יכרת תופעה חדשה במרחב החילוי :יצירת מעגלי שיח ולימוד המציעים זווית
התבוות אחרת על ט' באב )תשעה באב( .תופעה זו יצבת במוקד המחקר הוכחי ,המבקש להיח
זוויות התבוות העשויות ללבן את המשמעויות המקופלות בחיבור המתפתח ומעורר התהייה בין
היהדות החילוית ובין תשעה באב ,מאחר שהתשתית הרעיוית שביסוד מועד זה היא דתית
ביסודה ,ועיקר עייה הוא בתעית ובקיה על חורבן המקדש וחורבה של ירושלים.
במחקר זה עשה יתוח תוכן של הושאים הלמדים בערב תשעה באב ,כפי שאלו הובאו בשת
תשע"ה ב 33-לוחות פרסום של ארגוים שוים באתר "פים" ,המאגד עשרות ארגוי התחדשות
יהודית הפועלים בישראל .הממצאים שעלו מסייעים להבין את הסיבות לחיבור המתהווה בין ט'
באב ליהדות החילוית .לשון הכתוב בלוחות הפרסום חושפת את המגמות האקטואליות החבויות
בתופעת התחדשות היהדות במרחב החילוי ,ואת מערכת התפיסות המעצבות תופעה זו ,ההולכת
ומתרחבת.
מילות מפתח :ט' באב ,התחדשות יהודית ,לימוד חילוי.

רקע תאורטי
מפעלי לימוד ביהדות החילוית כאמצעי לגיבוש תודעת הזהות היהודית
הוג לראות בהתפשטות החילון יצחון על סמכותה הבלעדית של הדת בהסדרת אורח החיים
החברתי ) .(Beckford, 2001צמיחתה של תופעת החילון באירופה במאה ה 19-כללה התפתחות
מהירה של המדע ושאיפה של רבים להביא להפרדת הדת מהמדיה .התפשטות התופעה הובילה גם
במישרין לירידה בסמכות הכסייה בכל הוגע לאופי החיוך .הליברלים ראו בכסייה מוסד מפגר
וחשוך ,ופעלו על מת להגביל את כוחה ואת השפעתה על ההמוים ,והחיוך החילוי צמח על רקע
דעיכתו של החיוך הדתי.
ואולם ,אף שראה כי מקומה של הדת דעך בפועל ,הרי בעת הוכחית יתן למצוא ביטויים של יצירת
מוקדים רוחיים חדשים על ידי קבוצות אידאולוגיות ,חברתיות ,פוליטיות ותרבותיות ברחבי
העולם ,המחליפים את הדפוסים המוכרים של הדת הממוסדת .אלה משקפים את הימצאותה של
תופעה חדשה המעוצבת על ידי "חברה מאמיה בלא השתייכות" ) (Davie, 2000המבקשת לערער
את ההחה המקובלת ,ולפיה החוויה הרוחית מוגבלת לתחומם של מוסדות הדת בלבד.
כמו בעולם המערבי הולכת ומתרחבת תופעת ההתחדשות היהודית גם במרחב החילוי בישראל
בשלושת העשורים האחרוים .תופעה זו יסודה בהתרופפות מעמדה של הדת הממוסדת בהגדרת
הזהות היהודית הקולקטיבית ,עובדה שהיבה במהלך השים חלופות רוחיות לדפוסים המוכרים
של הדת ,חלופות שאין מתגדרות במערכת דפוסים של אורח חיים אמוי מחייב )וקסלר.(2005 ,
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התחדשות יהודית יוצרת שי אפיקים מרכזיים המייצרים רוחיות היוקת משי מקורות סמכות
שוים .האחד הוא מקור סמכות ארצי רוחי ,והאחר אלוהי ) .(Alexander, 2001מכל מקום ,שי
אפיקים אלו מגלמים בעצם קיומם את העובדה שבעשורים האחרוים יש יותר ויותר "מבקשי
יהדות" בקרב קבוצות שוות בחברה הישראלית )שם(.
החיבור המחודש ליהדות מבטא מחד גיסא את מרכזיותה במוקדים שוים של סדר היום החברתי
בישראל ,מציאות המולידה בקרב קבוצות שוות את הצורך "לעגון" במרחבי הטריטוריה של
היהדות כדי להיות חלק מן השיח המעצב של סדר היום .מאידך גיסא החיבור מבטא את היסיון
של קבוצות לא דתיות לחבור להיבטים הרוחיים והערכיים שמייצגת היהדות ,מתוך הֶ קשרים
אחרים ,לא רק דתיים ,לאתר בה קדושה אחרת – לאומית יותר ,חילוית יותר – ההולמת את
תפיסת עולמן במסגרת יסוח מחודש של הזהות היהודית )אלמוג.(1996 ,
בד בבד בשי העשורים האחרוים בולטת הקמה של עשרות קהילות תפילה חילויות – עיצובה של
יצירה רחבת ומקורית של אלטרטיבות חילויות לטקסי היהדות המסורתיים בקרב ארגוים
ויחידים ,עיון מחודש בפרשת השבוע ,העלאת הפיוט המסורתי על ס בעולם המוזיקה ועוד כהה
וכהה )שלג.(2010 ,
אחד מביטויי היסוד של התחדשות יהודית במרחב החילוי בישראל הוא התפשטות הולכת וגוברת
של מפעלי לימוד במרחב החילוי ,המציעים התבוות מחודשת ביצירה היהודית לדורותיה
ובמשמעותם של מועדים בחרים בלוח השה היהודי .הקמתם של מפעלי לימוד אלו הואצה לאחר
רצח ראש הממשלה המוח יצחק רבין ז"ל ,עם היווסדם של בתי מדרש חילויים רבים ,אשר ביקשו
להציע מרחבים של דיאלוג מאחה בין דתיים לחילויים ,אשר עשוי היה לסייע בצמצום השסע
החברתי-אידאולוגי בישראל שלאחר הרצח )שם( .בשים שלאחר מכן וספו לבתי המדרש
החילויים מפעלי לימוד שוים הכוללים בתי מדרש פלורליסטיים וחברתיים המסייעים בהגשת
היהדות לכל דכפין ,מעגלי שיח סביב סוגיות גזרות בעיין מועדי ישראל ,סיורים לימודיים באתרי
מורשת יהודית ,הרצאות וימי עיון .אלה הם חלק ממפעל הלימוד היהודי הרחב החולש על ערוצים
שוים של המרחב החילוי בישראל.
אחד המפעלים הבולטים בתחום הלימוד היהודי-חילוי הוא תיקון ליל שבועות .אירוע זה הפך
למוקד עלייה לרגל עבור חילוים רבים המבקשים לגבש לעצמם את טריטוריית ההשתייכות
לתרבות היהודית באמצעות לוח השה העברי תוך העצמת ההיבטים התרבותיים המקופלים בשדה
זה .בעיי היהדות החילוית חג השבועות הוא מועד המעוגן גם בסממים חלוציים ציויים ,ומכאן
שהחיבור אליו מצד יהודים חילוים הוא טבעי )אזולאי ;2006 ,צבר בן יהושע ושורק.(2011 ,
לעגיה במקורות היהודיים יש תפקיד חשוב בעיי הציבור החילוי שכן היא מחזקת את הזהות
היהודית התרבותית הלא דתית .כך הבחירה בחג השבועות על ידי הציבור החילוי מתפרשת
כבחירה טבעית ,מאחר שביסודו של ליל חג זה טמון ערך הלימוד והעיון ,כלים שהציבור החילוי
מבקש להשתמש בהם בתהליך ליטוש הזהות היהודית התרבותית לאור מקורות היהדות .גם
המשבר בתועה הקיבוצית ,אשר העצים את האלטרטיבה של תיקון ליל שבועות עבור החילוים
העירויים ,שכבר אים יכולים למצוא מעה בחגי הביכורים הקיבוציים ,הוסיף לצורך למצוא מעה
לחלל שוצר )צבר בן יהושע ושורק.(2011 ,
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בשים האחרוות מתגבש במרחב החילוי מפעל לימוד חדש המבקש ליצור קשת רחבה של שיח
פלורליסטי ועיון סביב תשעה באב .מכאן עולה השאלה אם צמיחתו של מפעל לימוד חדש סביב
תשעה באב מלמדת על כיוו של לימוד הזהה במהותו לתיקון ליל שבועות .שאלה זו מועצמת מאחר
שמהותו הבסיסית של תשעה באב היא דתית גרידא .מדובר בתאריך היסטורי המבליט מחד גיסא
את השפעת שבר החורבן על בייה הרוחי של האומה ,ומאידך גיסא מציח את מקומו הרם של
בית המקדש בתודעת העם היהודי תוך עוררות הזיקה העמוקה של עם ישראל לימי הזוהר שבהם
עמד המקדש על ִתּלו.
מאפייי הלימוד החילוי למקורות היהדות
דיוקן הלומדים במפעלי הלימוד החילוי מצייר תמוה ברורה למדיי של אופי האוכלוסייה
המשתתפת בחוויית הלימוד המוצעת בהם .בדרך כלל מדובר בלומדים בעלי רקע ויסיון חיים מגוון,
מוצאו של הרוב המכריע הוא אשכזי ,ורבים מהם בעלי השכלה אקדמית פורמלית )הכהן וולף
ואמזלג באהר.(2003 ,
המחקרים הדים במפעל הלימוד החילוי סביב היהדות ומקורותיה ,העיקו תשתית רחבת לאופן
שבו מבקשים הלומדים במרחב זה את היהדות .הלומדים החילויים המשתתפים במפעל הלימוד
החילוי של היהדות ,חוברים אליה באמצעות מערך פעולות אורייי שעיקרו עיון איטלקטואלי
במקורות היצירה התרבותית שהיא מציעה )שלג .(2010 ,אופן זה של עיסוק ביהדות תורם
להתפתחותה של היהדות החילוית כמערכת זהותית וכמפעל איטלקטואלי-טקסטואלי של
פרשות המסורת אשר חלק גדול מן הפעילות הפרשית המתקיימת בו ,מכוון לזיהויים של ערכים
אויברסליים-ליברליים בתוך הטקסטים ,בהתאם לעקרוות בעלי אופי פלורליסטי )ידגר.(2012 ,
העיון המשותף בטקסט והשיח על הטקסט ופרשותו מראים כיצד השימוש בשפה הוא מכשיר
לסימון מרחב הזהות של קהילה חברתית ) .(Grant, 1997השימוש בשפה בתהליך הלימוד מעצים
את הקשר העמוק המלכד בין שפה לחברה ,בהיות הלשון אוגדן המקפל סמי שיח מוסכמים
המשקפים את מהותם של המשויכים לקהילה החברתית ואת הרעיוות המשותפים שלהם )שם(.
הלומדים החילויים רואים בטקסט מקור תרבותי היסטורי ,ואים חשים מחויבות לפרשות
הדתית המקובלת .עם זאת ,יש התובעים לא להסתפק בעצם הבקיאות במקורות היהודיים אלא
להפוך את הלימוד האיטלקטואלי ללימוד שיש לו משמעות אישית ושיוצק תוכן חדש לזהותם
היהודית הקשורה בתודעת שייכות ,זיכרון היסטורי ,תחושת גורל ,תפיסות ,אמוות ,ערכים,
אורחות חיים ,דפוסי התהגות וכיוצא באלה )כהן.(2006 ,
השיבה המחודשת ליהדות קשורה בקשר עמוק לזהות האתית של מבקש היהדות ,מאחר שהיא
ובעת דווקא מתוך תחושה של שייכות לרעיון היהודי ומתוך תודעת זהות יהודית על שלל
המורכבויות הטמוות בה )חמו .(2009 ,ממקום זה מגיעים הלומדים למסע איטלקטואלי מעמיק
בטקסטים שמציע ארון הספרים היהודי ,שתכליתו העיקרית – כפי שעולה גם ממחקרים – לברר
משמעויות בתחום היהדות ולהטעין את מרחבי התודעה האישית שלהם בידע בתחומי היהדות
)הכהן וולף ואמזלג באהר .(2003 ,רשמיו של מסע זה יכרים בתודעת הזהות המתגבשת של
הלומדים ביחס ליהדות ,שהיא מרכיב יסוד של זהותם האתית.
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אף שכל ההתארגויות בתחום ההתחדשות היהודית עות סביב ממדים שוים של זהות יהודית
קולקטיבית חילוית ,הרי יתן למצוא בהן מגוון עשיר של כיווי פעולה המוָעים על ידי מערכות
ערכים שוות .הן מדגישות מחד גיסא את אופייה האורייי והתרבותי של התופעה ,ומאידך גיסא
מבליטות את הממדים החווייתיים שלה )אזולאי.(2006 ,
מכל מקום ,ההבדלים בין כיווי הפעולה השוים במרחב הלימוד היהודי החילוי מלמדים על
היווצרות תועה חברתית שבמוקדה המאבק להגדרת זהות יהודית חילוית ,יותר משמלמדים על
היווצרותה של תועה חברתית בעלת אידאולוגיה ברורה וקוהרטית.
בין חילויות ליהדות
המוח "סקולריזציה" )חילון( מציין שתי משמעויות שביסוד מהותו הרעיוית של החילון :האחת
מגלמת עזיבת הדת או שחרור מהשפעתה ,ואילו האחרת היא העברה או תרגום של סמלים ,ערכים
ומושגים שהתפתחו בחסות הדת והומרו להקשר חילוי ולצרכים חילויים )כ"ץ .(1982 ,בתוך כך
תופעת ההתחדשות היהודית במרחב החילוי מגלמת לעומק את האופן שבו מושגי יסוד ,ערכים
וסמלים אשר חשבים קשורים מטבעם לרעיוות בעלי אופי דתי ,מקבלים משמעות חילוית
ומודרית .בזה היהדות החילוית מתרגמת מחדש ערכים ומושגים אשר יקו את מהותם מן ההוויה
של היהדות האורתודוקסית ,וכך מאצילה על היהדות צביון תרבותי בעודה מבקשת להרחיק אותה
מן המרכיבים הדתיים שלה .תרגום זה מתבטא באופן פרשותה של היהדות החילוית למקורות
היהדות ,ביכוס ערכים הטבועים בעומקה של היהדות הדתית וביציקת משמעויות מודריות
חילויות בערכים אלו ,בעריכת טקסים יהודיים אלטרטיביים הפורצים את גבולות הריטואל
המסורתי ההוג בהם בתחומי היהדות הדתית הממוסדת ובחדשות בתחומי ההלכה )אזולאי,
 .(2006אלו ועוד מעידים על דפוס פעולה שיטתי ,שהוא חלק חשוב במאבקה של היהדות החילוית
על סימון הטריטוריה שלה בתחומי היהדות ובמרחב סמליה ועל ערעור ההגמויה האבסולוטית של
הדת הממוסדת על היהדות.
התרופפות המטא-רטיב הציוי בישראל ,אשר היה עוגן המשמעות העיקרי של הזהות היהודית
החילוית בשיח הציבורי בישראל ,הותירה את ציבור היהודים החילויים בישראל כמעט ללא עוגן
רטיבי שבכוחו לקשר בים ובין היהדות .היעדר עוגן כזה מהווה עבור הציבור היהודי החילוי קושי
של ממש לסח את רצוו לעסוק בזהותו היהודית-ישראלית )ידגר וליבמן .(2006 ,בזה תופעת
ההתחדשות היהודית מייצגת במידה יכרת את הצורך של ציבור זה בחיפוש אחר רטיב מחודש
שיתווה את גבולות ההקשר בין היהדות לביו .פעולת התרגום מחדש של היהדות מאפשרת לציבור
החילוי להבות את הזהות היהודית על פי תפיסת עולמו וערכיו ,היוקים השראה מן המקורות
היהודיים ,אך בה בעת הם משולבים בהקשר רעיוי חילוי המהווה בסיס לגיבושה של תודעת זהות
יהודית חדשה )גודמן ויוה.(2004 ,
בעידן שבו האדם דרש לבטא את האותטיות שלו ) ,(Taylor, 1971שאלת הרכיב היהודי בזהותם
של היהודים החילויים עשית שאלה דחופה בעיין הפרקטיקות הסמליות שיהודים חילויים
דרשים להיאבק באמצעותן כדי לעדכן את הום התרבותי וכדי לשמר את מעמדם בשדה החברתי-
תרבותי )שגיב ולומסקיפדר .(2007 ,בעיין זה ,למשל ,תיארו ליבמן ודון-יחיא )Liebman & Don-
 (Yehiya, 1983מצב של קיטת פעולות המובילות להרחבתה של היהדות ולהחלתה גם בעולם
מתחדש .לטעת החוקרים ,מדובר בצורך של קבוצות חברתיות מוגדרות לקשור אלמטים
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הקשורים ביהדות ,גם לתחומים שבהם אין היא מתגדרת באופן אותטי .לדידם ,צורך זה צומח
מהקושי לשמר את היהדות במציאות הדימית ,בשדה הממוסד" ,המיושן" ,אשר פיתח את ההכרח
לתב אותה גם למישורים חדשיים ,בבחית יצירת אידאולוגיה כמעה על מצב של מצוקה קיומית
) .(Geertz, 1973בתוך כך ההתעוררות הרוחית ,המבקשת למצוא ביטוי חדש ליהדות שאיה
מתגדרת באלמטים הממוסדים המוכרים ,מגלמת במובים רבים פיתוח של אידאולוגיה בקרב
קבוצות חברתיות בעשורים האחרוים ,כתגובה לתהליכים בתחומי החברה והפוליטיקה בישראל.
"הקדושה הציוית" של הכותל המערבי
הציוות הדתית משתמשת גם היא בשיטת התרגום מחדש בהעיקה לסמלים בעלי משמעות לאומית
סימבוליזם של קדושה .זהו יסוד מכון בהגשמת הגותו של מורה הדרך הרוחי של זרם זה ביהדות,
הראי"ה קוק .למשל ,פעולת ההתיישבות החלוצית החילוית בעיי הראי"ה קוק לא הייתה פעילות
חומרית גרידא ,אלא ביטאה פעולה אשר טמון בה גרעין של קדושה והמשמשת מכשיר לכיון
הגאולה )שוורץ.(1997 ,
תרגום המשמעות האותטית היצוקה במושג או ערך למשמעות בעלת ערך אחר יכר כאסטרטגיה
שימושית גם ביהדות החילוית ,אף כי בכיווים הפוכים .הווה אומר ,אם הציוות הדתית דוגלת
בתפירת לבוש בעל משמעות רוחית למושגים שמטבעם משויכים לשדה הלאומי ,הרי היהדות
החילוית מבקשת "לתפור" לבוש בעל ערך לאומי חילוי למושגים שמטבעם משויכים לשדה
היהדות האורתודוקסי או תפסים כך .זהו חלק ממפעל יצירתה של "קדושה ציוית" )ספוזיק,
 (2009המקפלת שורה ארוכה של סמלים ,שיח ריטואלים ,חגים ופולחים ציויים חדשים
ומחודשים שביסוד עיצובה של יהדות השעת על סמלים תרבותיים.
פיטר ברגר סבור בספרו החופה הקדושה ) (Berger, 1990כי בייחוס קדושה לתופעות ,לחפצים
ולסמלים ,ובהשלכה – לעולם כולו ,טמון דחף ליצירת משמעות הולד מתוך חשש להידרדרות למצב
של אומליה שהיא תוצאה של הוויה טולת משמעות .לכן היהדות החילוית מבקשת לייצר מרחב
של משמעות בתחומי היהדות באמצעות ייחוס קדושה חדשה בעלת משמעויות חילויות לסמלים
ולערכים הטמוים בבסיסה של היהדות האורתודוקסית.
הכותל המערבי הוא אחד מן הסמלים המובהקים של היהדות האורתודוקסית שבו יצקה היהדות
החילוית הציוית רטיבים של קדושה חדשה .היחס אל הכותל עבר תהליך של הלאמה בקרב חוגים
ציויים של היישוב העברי ככל שהלכו ותססו המתחים שבין יהודים למוסלמים )שפירא.(1992 ,
לתפילה ולתחוים שהופו כלפי הכותל וסף ממד חדש שהתבטא בריטואלים אזרחיים ובהפגות
פוליטיות ,ועוצב מחדש כסמל המשלב מוטיבים של איום קיומי ועמידת גבורה ,חורבן ותחייה
כאחד.
במסגרת היסיון להבין את המיע שבגללו בחרה היהדות החילוית בתשעה באב למוקד שסביבו
רקם מערך רחב של לימוד ,הלאמת הכותל באמצעות יציקת "קדושה ציוית" ומשמעויות בעלות
ערך חילוי במהותו דמית לאחת מיציו של הלימוד החילוי סביב מועד זה .במהותו של תשעה
באב מגולמים רטיבים בעלי יסוד דתי ,והיהדות האורתודוקסית משמרת אותו כיום של אבל,
שעיקרו בצום ובאמירת קיות על חורבה של ירושלים .מכאן שהבחירה בו למוקד של לימוד חילוי
מסקרת ,ופותחת צוהר לבחית הושא מקרוב ביסיון להבין מהם כיווי הרוח הושבים מחיקה
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של היהדות החילוית בעודה מבקשת לבור במשמעות היום באמצעות מערך הלימוד שהיא רוקמת
סביבו.

מתודולוגיה
שיטת המחקר היא איכותית-פרשית דדוקטיבית ,ומבוססת על יתוח תוכן והתחקות אחר
המוטיבים הסימבוליים והמשמעויות הסמויות הגזרות ממו ) .(Van Dijk ,2001השיטה תעזור
להבין ֵאילו משמעויות טמוות בבחירת היהדות החילוית בתשעה באב למוקד שסביבו רקם מערך
רחב של לימוד.
ראשיתו של הליך המחקר הייתה קריאה מגלה של התוכן הפרסומי הכתוב אשר הוצג בחודש אב
של שת תשע"ה באתר האיטרט "פים" המשמש בית ארגוי ורעיוי לעשרות ארגוי התחדשות
יהודית הפועלים בישראל .באתר רוכזו כל המוקדים שבהם התקיים לימוד ליל תשעה באב ,תחת
הכותרת "תשע בכיכר" ,ותואר ביחס לכל מוקד התוכן הכללי של הלימוד שהתקיים בו .מטרת
הקריאה המגלה של התוכן הפרסומי באתר הייתה לאתר דפוסים שוים החוזרים ועולים בתוכי
הלימוד שמציעים כלל המוקדים .לשם כך שימשה מתודה שהציע רולאן בארת' )(Barthes, 1974
לאיתור משמעויות בטקסט באמצעות קודים אשר כל אחד מהם בוחן אספקט אחר של הטקסט.
המשמעויות בטקסט אותרו באמצעות שימוש בשי קודים מתוך המתודה של בארת' – הקוד
התרבותי והקוד המסמן – מאחר שיש בהם כדי לעות על תחום התוכן של המחקר.
מקוון ומובאים להמחשת ושא
יתן להגדיר טקסט "תוי מחקר הלקוחים משיח דָ בור ,כתוב או ֻ
מסוים שהוגדר מראש או מאפשרים לחוקר לזהות ,לתאר ולפרש תופעות שטרם חקרו"
)קופפרברג .(15-14 :2010 ,בהיבט זה התוכן הפרסומי הכתוב באתר 'פים' היה הליבה
הטקסטואלית שמתוכה דלו ממצאי המחקר הוכחי.
הקוד התרבותי ) (The Cultural Codeמשמש לבחית פרטים המרפרפים אל ידע חברתי-תרבותי
שמחוץ לרטיב ומתקשר אל אוטוריטות תרבותיות וחשיבה קהילתית.
הקוד המסמן ) (The Semic Codeמשמש לאיתור ביטויים קווטטיביים ברטיב אשר מסייעים
בביית האיכות והעומק של התחום החקר .הקוד המסמן מבקש לאתר את המוטיבים
הדומיטיים העולים מתוך הטקסט.
איתור המשמעויות בתוכן המתואר בלוחות הפרסום של אתר 'פים' ,הוביל ליצירת קטגוריות
המייצגות את הקשר בין התכים השוים .הקטגוריות מלמדות על הרטיבים ,על המוטיבים ועל
המשמעויות הגלויות והסמויות )איילון וצבר בן יהושע (2010 ,המוטמעים בתוכן הפרסומי המוצע
באתר 'פים' .יתוח התוכן העלה שלוש קטגוריות המלמדות על הרטיבים ועל המוטיבים
המוטמעים בתוכן המוצע במסגרת מעגלי הלימוד:
 .1לימוד לשם יצירת שיח ערכי באמצעות סיפור המגילה.
 .2לימוד לשם תרגום מחודש ,אקטואלי ורלווטי של מושגי יסוד הקשרים במועד.
 .3לימוד כפשוטו :לימוד האירוע בהקשרו הספרותי וההיסטורי גרידא.
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בסיס התוים אשר תגבש בעקבות הקריאה המגלה של התוכן ,פירוקו ויתוחו הוביל לגיבושה של
תאוריה המעוגת בשדה ) ,(Strauss, 1987המקפלת את מכלול המשמעויות שהתקבלו ביתוח
הממצאים.
מלבד פילוח התוכן כדי לאתר משמעויות בטקסט עשה גם פילוח של המקומות הגאוגרפיים שבהם
באילו אזורים גאוגרפיים התקיים לימוד
התקיים לימוד חילוי לתשעה באב .מפילוח זה יתן ללמוד ֵ
ובאילו אזורים התקיים לימוד בתדירות מוכה או לא התקיים כלל .ההחה הייתה
בתדירות גבוהה ֵ
שפילוח זה עשוי להוות מכשיר וסף בהארת ממצאי המחקר ,והוא ִאפשר להתבון ממבט "מרחף"
בהתפלגות מוקדי הלימוד החילוי בט' באב ,והתקבלה ממו הפריסה שלהלן:
אזור

התפלגות לפי מחוזות

התפלגות לפי כמות מספרית של מוקדי
הלימוד במחוזות השוים

צפון

עשרה יישובים

עשרה מוקדים .חסרים המספרים של
המחוזות האחרים

דרום

שלושה יישובים

ארבעה מוקדים

מרכז

שמוה יישובים

 11מוקדים

ירושלים

ארבעה יישובים

 14מוקדים

ממצאים
הממצאים יוצגו בהתאם לקטגוריות שפולחו בשלב יתוח התוים לאחר קריאת התוכן ,והם
משקפים את עיקר התוכן הפרסומי ביחס למעגלי השיח שהוצעו במוקדי הלימוד השוים בלשון
היסוח כפי שהובאה באתר 'פים' .יש שהמיון בין הקטגוריה הראשוה לשייה איו חד-ערכי,
ומוטיבים אחדים יתים לשיוך הן לקטגוריה הראשוה הן לשייה.
כאמור ,יתוח התוכן העלה שלוש קטגוריות המלמדות על הרטיבים והמוטיבים המוטמעים בתוכן
שהוצע במעגלי הלימוד .התכים המאוגדים תחת כל קטגוריה עשויים להשיב על השאלה מהי מטרת
הלימוד החילוי בהקשר של ט' באב.

135

עיוים בשפה וחברה

Israel Studies in Language and Society

10 (1) – 2017

טבלה  :1פילוח קטגוריאלי של תוכן מעגלי הלימוד
קטגוריה

שם מעגל
הלימוד
"ביאי זעם
וביאי
תקווה"

פירוט ושאי הלימוד

ארגון אחראי
בתי מדרש עלמא
ובי"ה

לצד החורבן הלאומי שמציין ט' באב ,מצאים
סיפוריהם של הפרטים המתארים מציאות של
שבר מחד ומאידך ,של ביה מחדש .בשה זו ,בחרו
להקדיש את ערב ט' באב לסיפורי השים והאשים
הפרטיים החיים בעתות חורבן ומשבר .לקולותיהם
של היחידים ,אלה המתקוממים ואלה המוצאים
ומציעים חמה .במהלך הערב ישולבו קטעי קריאה
מוטעמת במגילת איכה ,שירים ,לימוד ושיח.
התועה
מוזמים להצטרף לקריאת מגילת איכה שוויוית
"תפילת ט'
המסורתית,
באב שוויוית בכותל בערב ט' באב – מעריב וקריאת מגילה.
רחבת הכותל
בכותל"
קטגוריה
בית הכסת
"על אלה אי בין חורבה של ירושלים לחורבה של האישה.
א':
הרפורמי ברכת
מבט אישי וחברתי על חורבן ותקומה אחריות
בוכיה"
לימוד
שלום )מודיעין,
חברתית מול חוויה אישית.
לשם
רחובות ,רמלה(
יצירת
מפגש קהילתי בערב ט' באב על חשבון פש חברתי בית מדרש אלול,
שיח ערכי "חשבון פש
ירושלים
– לימוד ושיח בעקבות המדרש 'שוליה של גר'.
דרך סיפור חברתי"
התועה ליהדות
ערב לכבוד ט' באב הכולל קריאת מגילת איכה,
"אהבת
המגילה
מתקדמת,
לימוד ושיח .הקהילה הרפורמית בבית השיטה
חים"
קהילת קיבוץ
בשיתוף עם אשי מעלה גלבוע.
בית השיטה,
עמק חרוד ,בית
שאן
המיין הרפורמי
אחו לא בוכים על בית המקדש שחרב ,אחו
"החורבן
"זיכרון יעקב"
בוכים על החברה השסועה והמדממת שלו כאן
הגדול"
בבימיה
בישראל של שת  .2015ערב ט' באב תשע"ה ,כאן
בגבעת עדה ,מפגש של לימוד במגילת איכה,
יגוים ומזיגת תוכן משמעותי ועכשווי לחג עתיק
של חורבן.
התועה ליהדות
תפילה משותפת עם הקהילות המסורתיות.
"חלתו
הפכה לזרים ,בתכית :קריאת איכה וקיות ,פאל ושיחה סביב מתקדמת,
קהילת יזמ"ה,
הושא -מהו "בית" לאור חורבן בית ראשון ושי.
בתיו
בית הכסת של
תארח בבית הכסת של הקהילה המסורתית
לכרים"
הקהילה
"ידיד פש".
קטגוריה
המסורתית "ידיד
ב':
פש" ,כרמיאל,
לימוד
מודיעין ,הוד
לשם
השרון
תרגום
"מעמד תשעה מעמד ט' באב כולל :תפילת ערבית וקריאת מגילת התועה ליהדות
מחודש,
מתקדמת,
איכה ...ולאחר מכן ,סדא מעשית מיוחדת:...
אקטואלי באב וסדה
קהילת הר-אל,
"שבר ותיקון"  -על ליווי רוחי.
מעשית:
ורלווטי
ירושלים
מושגי "שבר
של
ותיקון" – על
יסוד
הקשרים ליווי רוחי"
התועה ליהדות
 20:00הבדלה
"הקדיש
בט' באב
והקדושה"
מתקדמת,
 20:10קריאה מגילת איכה לאור הרות
קהילת ידיד פש,
 21:00יגוים לט' באב
כרמיאל.
 21:15לימוד ושיחה פתוחה – "הקדיש" – מובו
ומשמעותו לאורך הדורות ועבורו ,אלטרטיבות
חילויות ואחרות לטקסט המסורתי.
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"החטא
שלפי הט'"

הצגת היחיד "מיי פירסט סוי" – לסיפור
התפוררותה של משפחה תל אביבית מקודת מבטו
של יותם בן האחת-עשרה ,ילד אחוז בדיבוק של
תיעוד ,המקליט בטייפ הילדים שלו – "מיי פירסט
סוי" – את כל קורותיה של משפחתו .ואז – שיח
"הבית שלו – מפורעות לחמה".
ערב לתושבי האזור .הערב עוסק בחלום ,שברו
ותיקוו .תחיל בקריאת מגילה ,משיך בשיח של
שלושה סיפורים אישיים הקשורים בחלום הציוי
ושברו .וסיים במעגלי שיח העוסקים באיחוי
השברים.
מפגש קהילתי לילי – שב על הארץ ,ערבית ומגילת
איכה .ושוחח על משמעות החמה עם חברי
הקהילה.
התכסות ,קריאת מגילת איכה ופאל "מחורבן
לתקווה" בהיבט הפסיכולוגי ,הכלכלי-חברתי
והמגדרי.

"לכל בית יש
שם"

לאחר תפילת הערבית וקריאת מגילת איכה צא
לסיור ...הסיור יתמקד באזור רחביה טלביה,
בושא "לכל בית יש שם" .סיים את הסיור בצמוד
לתיאטרון ירושלים .הסיור מיועד למבוגרים
וילדים כאחד.

"מי צריך
תשעה באב
עכשיו?"

ערב שיח ...מי צריך תשעה באב עכשיו?

"אשליה של
גאולה"

בין איטרס לבין זיקה בחברה הישראלית :במעבר
בין השבת לבין ט' באב קרא את מגילת איכה עם
הסברים ולמד גמרא ממסכת סוכה העוסקת
בקהילת אלכסדריה המשופעת טוב אך סופה
בהרס שבא עליה .שאל מה יתן ללמוד מהעבר על
המציאות העכשוית.
"מבכי האבל לבכיו של תיוק :על אובדן ותקווה
בתשעה באב".

"החלום,
שברו
ותיקוו"
"ערב של
חמה"
"מחורבן
לתקווה"

"משבר
לתקווה
בישראל של
היום"
"משמעות ט'
באב בימיו"
"החורבן
הגדול"

"על אלה אי
בוכייה"

"חלום
ושבטו"

קרא את מגילת איכה ,שיר קיות ושירי
ירושלים ,ודבר על משמעות ט' באב בימיו .כולם
מוזמים
אחו לא בוכים על בית המקדש שחרב ,אחו
בוכים על החברה השסועה והמדממת שלו כאן
בישראל של שת  .2015ערב ט' באב תשע"ה ,כאן
בגבעת עדה ,מפגש של לימוד במגילת איכה,
יגוים ומזיגת תוכן משמעותי ועכשווי לחג עתיק
של חורבן.
מרכז הרצוג מזמין את הציבור הרחב לערב של
לימוד ושיח על החורבן ,על אלוהים ועל התקווה
בימים ההם ובזמן הזה .בתכית :מעגלי לימוד
מקבילים" :משיב פש" :חוסן פשי לאחר החורבן.
עיון באגדות חז"ל " ...למה תהיה כאיש דהם!?"
אלוהים בהיסטוריה ...הכיסה חופשית.
ערב מיוחד לתשעה באב :קריאת מגילת איכה
ולאחריה שיחה ...על "הסדר הישראלי החדש".
הערב ילווה בתרגום סימולטי לאגלית.
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ארגון עולמות-
יצים )יהדות,
ציוות,
ישראליות(
המדרשה
באורים

קהילת 'יחד',
מודיעין
התועה ליהדות
מתקדמת,
קהילת מעלות
טבעון
התועה
המסורתית,
הקהילה
המסורתית-
משפחתית בבית
הכרם
התועה ליהדות
מתקדמת
רפורמית ,קהילת
בבת עין
בית מדרש אלול
– קהילות
לומדות

הקהילה
הרפורמית
בשוהם
התועה ליהדות
מתקדמת,
קהילת 'אמת
ושלום' ,הריה
המיין הרפורמי
בבימיה

מרכז עקב
הרצוג ,קיבוץ עין
צורים

תועת תיקון
לשיוי פי
החברה בתרבות
בישראל
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"מחורבן
להתחדשות –
לאן יוצאים
מט' באב?"
"דמותה של
ירושלים
במקורות
יוויים
ורומיים"
"חוויה של
קריאה,
יגוים
ולימוד"
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הארוע ישלב את סיום הצום והאכילה שלאחריו
עם לימוד ושיח על דרכים להתחדשות בכל תחומי
החיים.
פתח בקריאת מגילת איכה ,ומשיך עם הרצאה...
דמותה של ירושלים במקורות יוויים ורומיים
על ייסוד העיר ,בית המקדש ופולחו ,ואירועים
היסטוריים הקשורים לירושלים.

בתוכית :דברים קצרים על מגילת איכה מאת
מיכל שפירא .קריאת מגילת-איכה ע"י אשי יגון
קטגוריה
הלב וחברים .ואז " ֵאיכָ ה ָהיְ ָתה כְּ ַא ְל ָמָה" – 'מעשה
ג':
באלמה אחת שהיתה וברת בגללי בהמות'...
לימוד
במהלך הערב שיר יגוי קרליבך למגילת איכה.
כפשוטו:
הכיסה חופשית.
לימוד
פתח בקריאת איכה .משיך עם ההרצאה
"היהודים
האירוע
"היהודים במבוך ספרדי – מקומם הייחודי של
במבוך
בהקשרו
היהודים בהביית הזהות הלאומית הספרדית
ספרדי"
הספרותי
במהלך ההיסטוריה".
וההיסטור
יפגש ,דבר ,לך ובעיקר קשיב .אירוע ט' באב
י גרידא
המסורתי של תועת התעוררות בשיתוף עם 'שבת
"איכה –
בבוקר' – קריאת מגילת איכה בהובלת חברות
פואטרי
וחברי קהילת "שבת בבוקר" משולבת בקטעי
סלאם"
פואטרי סלאם של מיטב המשוררים הירושלמים:
יותן בלומפלד ,עמית צפריר ,רייצ'ל בייטש-
פלדמן ,אמיר חרש ושי עבדת .במקביל ,מעגלי שיח.
יש להרשם לסיור או למעגל השיח.
ט' באב בבית דיאל בסימן גלות .הערב יחל במעמד
תפילה וקריאה מסורתית של מגילת איכה לאור
"על הרות
רות ,בשילוב קטעי גיה ושירה .וב21:30-
בבל"
יתקיימו שיעורים במקביל ...על ראשית תופעת
הגלות בהיסטוריה של עם ישראל ...סדת כתיבה
בושא 'גלות הייאוש וגלות הגאולה' .בשיתוף
סדאות הבית.
קריאת איכה בטעמים :קריאה בשירי חורבן
"איכה"
עתיקים וחדשים ,ושיח אישי .אירוע משותף
לקהילת 'קודש וחול' והקהילה המסורתית 'וחול
ימים' באות שושים.
"אם אשכחך ערב לימוד ושיחה לתשעה באב לאור רות
ועששיות בככר דיה ,על מחצלות וכסאות מוכים.
ירושלים"
למד את קית "אלי ציון ועריה" ,שוחח על
משמעות "אם אשכחך ירושלים" בהקשר החורבן,
וחתום בשיחה ...על שימור בירושלים ובשכוה.
לכבוד ט' באב למד על ירמיהו וההיסטוריה שלו,
"ירמיהו"
דון במי רוצה להיות ביא? והיכן מקומו של
הביא בראיית ירמיהו.
ערב פיוטי קיות לתשעה באב .הערב יהיה
"ערב פיוטי
קיות לתשעה בהשתתפות פעילה של חברי הקהילה ואורחים
וספים ,אשר יפרשו את הפיוטים השוים .את
באב"
האירוע ילוו חברי להקת פרויקט "עמוק בלב" -
יוצאי בית ספר למוזיקה של האויברסיטה
העברית בירושלים.
קריאת מגילת איכה ולימוד על החלופות
"ממקדש
העכשוויות לשפה האמוית בעידן פוסט מקדשי.
הדממה
לדמעת
המקדש"
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עמותת פותח
שערים – בית
מדרש ישראלי
מעורב
התועה ליהדות
מתקדמת,
קהילת מבקשי
דרך
קהילת יגון הלב
– מסורת וחידוש
בעמק

התועה ליהדות
מתקדמת,
קהילת צור
הדסה
תועת התעוררות

התועה ליהדות
מתקדמת ,בית
דיאל

קהילת קודש
וחול – יהדות
מתקדמת
)רפורמית(
בית מדרש אלול

קהילת תן-יה
קהילת בית
שמואלי ,התועה
ליהדות
מתקדמת
מכון ווה שכטר
למדעי היהדות

עיוים בשפה וחברה
"תגליות
מעיר דוד"

Israel Studies in Language and Society

10 (1) – 2017

קריאת המגילה ולימוד קיות ,וב 21:30-הרצאה...
בה יחשפו לפיו פרטים חדשים על מרכזיותה של
ירושלים בעבר ,העיר שבה הכל התחיל ,ומתוך
תגליות אלה ביט גם אל ההווה של העיר במבט
הצופה פי עתיד.

עתיד במדבר

דיון
בטרם דון בממצאים בפירוט ,ראוי לתת את הדעת ליסוחה של הכותרת הראשית של האתר המרכז
את מעגלי הלימוד" :תשעה באב ישראלי".
ראה כי כותרת זו מאגדת את עיקרי ההיבטים הרעיויים הגלומים במפעל הלימוד בחסותה של
היהדות החילוית סביב תשעה באב .הבחירה בכותרת כזאת מגלמת את שיועו של התאריך בעל
הרטיבים הדתיים לאפיקים בעלי אופי חילוי המעוגים לא רק ביהדות הדתית הממוסדת התפסת
כבעלת ההגמויה על לוח השה העברי .הכותרת לכשעצמה רומזת על כיווים חדשים ביחס לתשעה
באב ,המבשרים על משב הרוח החדשה הפועמת בלבה של היהדות החילוית ביחסה למקורותיה
ולסמליה של היהדות.
האבל ,החורבן והקיה על ירושלים שחרבה ,אים גורם המזמין עיון מעמיק
הממצאים מלמדים כי ֵ
עבור היהדות החילוית .על מת שאלו יהיו רלווטיים עבורה ,יש צורך בהתבוות בהיבטים
הגזרים מן השבר והחוברים למציאות המאפיית את החברה הישראלית .כך התאריך העברי הפך
לתאריך ישראלי ,איו מתגדר עוד בהיבטים המצומצמים של שבר וגלות ,חורבן וגאולה ,והשיח על
אודותיו מתרחב להיבטים העוטפים אותו ומעיקים לו רלווטיות.
היהדות החילוית פורצת את גבולות השיח הדתי על ירושלים ,ומרחיבה את גבולותיו לאפיקים
וספים השאובים מן ההווי התרבותי והערכי החילוי שלה .יש בזה מעין ערעור על הראייה
המקודשת בירושלים סמל דתי בשיח האורתודוקסי ,וערעור זה ובע מן הרצון לכון עבורה שיח
חדש ,חילוי ,היוצא מתוך המקורות היהודיים ,אך מוצא בהם את קודת החיבור ליהודי החילוי.
כפי שיתן ללמוד מן הממצאים ,הלימוד החילוי על תשעה באב פתח כמעט תמיד בעיון במקור
הראשוי )הקריאה במגילת איכה( .אולם עיון זה הוא קודת זיוק ראשיתית המשמשת מכשיר
לעיון רחב במקורות התרבותיים החוברים להיבטים היצוקים במגילה.
שלוש הקטגוריות שבהן מתגדרים התכים השוים העומדים בלבו של מעגל הלימוד החילוי בט'
באב ,מלמדות כי סיפור החורבן המתואר במגילת איכה איו ותר במסגרת המצומצמת של זיכרון
החורבן גרידא ,אלא ע בתועה חדשה תוך כיוסו בקריאה מחודשת להקשרים וספים .הקטגוריה
השלישית מלמדת כי סיפור החורבן המתואר במגילה מזמן עיון בהיבטים הלשויים המאפייים
שלה .כך המגילה פותחת צוהר להבת הכלים הספרותיים שבאמצעותם עוצבו טקסטים מכוים,
להעמקה בשירה העברית הדה במשמעות של המושג "חורבן" בהיבטיו השוים ,ולהעמקה
בהקשרים ההיסטוריים שחוברים אל סיפור החורבן .בזה התכים המכוסים בקטגוריה השלישית
אמם עים מתוך הגבולות המצומצמים של זיכרון החורבן אל עבר הקשרים אחרים ,אולם התועה
עדיין איה רחבה ופורצת.

139

עיוים בשפה וחברה

Israel Studies in Language and Society

10 (1) – 2017

ואולם התכים המכוסים בקטגוריה הראשוה והשייה פורצים בתועה רחבה יותר את תיאור
החורבן ,ולא מותירים את הלימוד בתוך ההקשר המצומצם של זיכרוו .הם קוראים לטשטוש
הדיכוטומיה במהותו הדתית של תשעה באב ,ומגולם בהם הרצון להיות שותפים לתהליך מתמשך
של פרשות הטקסט ושל מחשבה עליו תוך שאיבת הרעיוות המרכזיים הגלומים בו והשלכתם אל
ההווה.
בלימוד החילוי החורבן ההיסטורי של ירושלים רלווטי לקשיים של היום בהיותו משקף סיאוב
חברתי" .הבית" ,שבמגילת איכה מיוחס למובן הפיזי של בית המקדש ,מקבל משמעות רחבה
בלימוד החילוי ,והפך למטפורה רחבת המייצגת את כלל החברה הישראלית ואת הערכים
המכוים שלה .הלימוד החילוי על תשעה באב הולם מערך של ערכים אשר בעת הזו מתקיימים
סביבם מאבקים חברתיים ופוליטיים לא מעטים ,למשל ערך השוויון ,ערך הפלורליזם ,מעמד
האישה ,היחס לאחר .אלה דלים בלימוד החילוי מתוך מגילת איכה באמצעות יצירת הֶ קשרים בין
העבר להווה.
מן הממצאים עולה כי מעגלי לימוד רבים מאורגים בחסות קהילות המזוהות עם היהדות
המתקדמת ,לצד יזמות של לימוד פלורליסטי בבתי מדרש חילויים .מכאן למדים על שילוב ידיים
של היהדות החילוית עם ארגוי היהדות המתקדמת במסגרת המאבק הפוליטי-חברתי גד מיסודה
הגורף של היהדות בין כותלי האורתודוקסיה .תשעה באב הוא גורם מזמן לשיתוף פעולה בין
השתיים .שיתוף הפעולה הזה הולם את העובדה שהיזמה הראשוית להתהוותה של התחדשות
יהודית במרחב החילוי בישראל עוצה בקשר שרקם בין התועה ליהדות מתקדמת בארצות
הברית ובין אשי ההתחדשות היהודית החילויים בארץ )אזולאי .(2006 ,ובזיקה לתשעה באב ,יכר
כי קשר זה מתהדק בגיבושם של מעגלי לימוד משותפים על תשעה באב .תון זה מציב את התאריך
העברי כגורם מזמן לקידום עמדות ,מאבקים חברתיים ואידאולוגיות .למשל ,ערך השוויון ,מעמד
האישה והיחס לאחר מתבלטים כערכים חשובים המעלים קולות של מחאה פוליטית ,של חשש
וחרדה מפי עתיד החברה ובהמשך גם של עתיד המדיה .כל אלה הם הסב-טקסט של הלימוד
החילוי בתשעה באב בהיותם ערכים "מדוברים" מרכזיים במוקדי שיח שוים בשדה הפוליטי-
חברתי בישראל.
ממצא זה מתבלט עוד משום שהתרחבות תופעת ההתחדשות היהודית והפיכתה לקולקטיבית
הייתה קשורה בשותיה הראשוות בתופעות של מחאה חברתית וערכית בחברה הישראלית )בן
אליעזר ,(1999 ,והממצאים מעידים על שימורה של מציאות זו במשך השים.
מעבר למשמעויות הובעות מתוך תוכי הלימוד היצבים במוקד השיח החילוי על תשעה באב ,יש
מקום לדון גם בממצאים העולים מן התפרוסת הגאוגרפית של מעגלי הלימוד .אלו מלמדים כי
למרות התאוצה ההולכת וגוברת של הלימוד היהודי במרחב החילוי עדיין רוב מפעלי הלימוד
החילוי על תשעה באב מצטמצמים בתחומי הקהילה הלומדת ,ואים פורצים אל תחומיו הרחבים
של המרחב החברתי בישראל.
בדו"ח מחקר משת  2003עמדו שתי חוקרות )הכהן וולף ואמזלג באהר (2003 ,על העובדה שהלימוד
בבתי המדרש הפלורליסטיים עדיין לא חצה את גבולותיה המצומצמים של הקהילה החילוית
הלומדת את היהדות .מסקותיהן הן תולדה של בחית השפעת הלימוד אל מחוץ לגבולות בית
המדרש החילוי .בחית תחומי הגבולות הגאוגרפיים של הלימוד החילוי על תשעה באב במסגרת
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המחקר הוכחי תרמה להבה כיצד כמעט  16שים לאחר הצגת תוי הדו"ח ,הלימוד החילוי עצמו
)ולא השפעותיו( עדיין ממשיך להתרכז הן בתוככי גבולות הקהילה החילוית הלומדת הן במחוזות
גאוגרפיים מסוימים .תופעת הלימוד החילוי עדיין לא פרצה את גבולות הפריפריה הדרומית של
הארץ ,ועיקר הלימוד מתרכז באזור המרכז וצפוה ממו )המחוז הצפוי מתהדר בפריסה רחבה של
מעגלי הלימוד ,ודווקא בתל אביב ,החשבת "מעוז החילויות" ,מוקדי הלימוד מעטים למדיי(.
במחוז הדרומי יכר מיעוט של מעגלי לימוד )ארבעה בלבד( ,ואחד מהם הוא מעגל לימוד מסורתי-
אורתודוקסי )בעין צורים( המתקיים לאו דווקא במרחב חילוי.
את המידה המועטה של הלימוד החילוי לתשעה באב בדרום הארץ )ובכל הפריפריה( יתן למק
בפריסה גבוהה של אוכלוסיית יהודים יוצאי ארצות המזרח באזור )מאוטר .(2009 ,מציאות זו,
לצד ממצאי סקר משת  2009מטעם המכון הישראלי לדמוקרטיה ,ולפיהם יהודים ממוצא מזרחי
מדווחים על זיקה חזקה ליהדות האורתודוקסית יותר מיהודים ממוצא אשכזי )אריאן,(2009 ,
עשויה להסביר מדוע במרחב הדרומי תופעת הלימוד החילוי עדיין בתפרוסת מוכה .תון זה עולה
בקה אחד עם העובדה שזכרה לעיל ,שמוצאו של הרוב המכריע המשתתף דרך קבע בלימוד חילוי
של היהדות הוא אשכזי )ידגר.(2012 ,
סקר שערך בחסות ארגון בי"ה בשת  ,2014וביקש לחשוף את תפיסת הזהות היהודית-ישראלית
של תושבי המדיה ,הראה בפילוח גאוגרפי של הממצאים שבאזור ירושלים רשמה התוצאה
הגבוהה ביותר בקטגוריית "אי מרגיש יותר יהודי מאשר ישראלי" )גולן .(2014 ,ממצא זה הולם
את העובדה כי מעגלי הלימוד של תשעה באב התקיימו רובם בירושלים ומרחבה .מעיין שהתוצאה
המוכה ביותר בקטגוריה זו רשמה באזור הצפון .אין היא עולה בקה אחד עם ממצאי המחקר
הוכחי ,המלמדים כי באזור זה התקיימו מעגלי לימוד לתשעה באב בפריסה גבוהה למדיי.
מתוך התכים המובילים במעגלי הלימוד החילוי לתשעה באב עולה כי המאבק על הלאמת הכותל,
שעליו יצחה הציוות החילוית בראשיתה ,לובש צורה חדשה של לימוד חילוי על הכותל ועל
ירושלים וסמליה .תשעה באב הפך למועד המזמן עיסוק ברטיבים הלאומיים של האומה ,עיון
במוקדים המכוים שלה ולא רק בטקסטים המקוים שלה .בזה החיבור למועד הוא חברתי-
פוליטי ,והשבר החברתי שרבים מצייים אותו ,הוא מראה לשבר הציוי-לאומי .אולם מכאן גם
הקיה הפכת למושא של כיון .היא מזמת שיח של תקומה חדשה המקדמת ערכים הטבועים
בעומקה של היהדות החילוית .מכאן גם יתן להבין את הטרמיולוגיה היצוקה במסגרת תיאור
התכים של מעגלי הלימוד .מתוך התכים המתוארים עולה טרמיולוגיה בעלת מבה של השוואה
בין "אז" ל"היום" ,כשמוטיבים מתוך מגילת איכה מאפשרים יצירה של שיח עכשווי ה"מתכתב"
עם המציאות של העבר ומשווה אותה למציאות עכשווית במובן מטפורי .כך ,למשל ,חורבה של
ירושלים איו מתגדר עוד בין הגבולות של אירוע החרבת העיר ,אלא מושווה לחורבן מטפורי עכשווי
ומדובר יותר – חורבה של האישה )"בין חורבה של ירושלים לחורבה של האישה"( .בהלימה,
חורבן המקדש חובר לחורבן מטפורי וסף :חורבה של החברה הישראלית המצטיירת בתוכי
הלימוד כשסועה ומדממת )"אחו לא בוכים על בית המקדש שחרב .אחו בוכים על החברה
השסועה והמדממת שלו כאן בישראל של שת .("2015
מבה טרמיולוגי וסף העולה מתיאור התכים הלמדים במעגלי הלימוד ,הוא מבה של היפוך
מצבים ,כגון "מחורבן – לתקומה"" ,משבר – להתחדשות"" ,מחורבן – לתקווה" .מבה זה מלמד
כי העיון החילוי לא ותר עוד ברטיב המצומצם של זיכרון הקיה ,וכי אין הוא מבקש לשמר את
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הזיכרון על מת להעמיק במובו של החורבן .הוא מבקש להשתמש בחורבן ובשבר על מת להעלות
על ס את חשיבותם של ערכי היסוד המכוים את האומה והדרושים לתחייתה המחודשת :לכידות
חברתית ,סולידריות ,יחס של שוויון המושתת על כבוד האדם .עם זאת ,הוא מבקש גם להזהיר מפי
עתיד חורבי הדומה למה שאירע לפי כאלפיים שה.
אם כן ,תשעה באב ,שלו משמעות דתית בחברה האורתודוקסית ,משה פיו בחברה החילוית
ומקבל משמעות לאומית עם הבלטת הערכים הדרושים לתחיית הלאום ולשימור הדבק המלכד שלו.
יש בכך חזרה לרטיבים הטבועים בהגותם של מהיגי הציוות החילוית תוך חיבורם של אלו
למציאות המאפיית את החברה הישראלית בעת הזו ,למאבקים שהיא מעלה על ס ,ולשיח
הפוליטי-חברתי האקטואלי המתקיים בה.
בטרמיולוגיה זו של היפוך מצבים עולה "יחוח" לאומי רומטי .החורבן משמש מכשיר להתרפקות
על ימי הזוהר שקדמו לו ,ומתוך כך עולה היסיון לייצר שיח הובר ביכולת להתגבר על החורבן
במסגרת היסיון לייצר מציאות זוהרת שקדמה לו ,על ידי שימוש בערכים חילויים וקידומם .רטיב
דומה יתן לראות גם בהגות הציוית החילוית :שימוש בתכים המבטאים התרפקות על עברה של
ירושלים ,שימוש ברטיבים שביסודם טמוה יכולת לחזור לעבר הרומטי של האומה ולהבליט את
קרה .זהו מעשה שיש בו יסודות לאומיים .מכאן יתן לראות את השימוש בתשעה באב להלאמת
היהדות ,קרי יציקת קדושה ציוית ביהדות באמצעות ערכים חילויים.
לסיכום – ממצאי המחקר מלמדים על הקשר העמוק המלכד בין שפה לחברה ,כשהשפה היא מכשיר
לסימון מרחב הזהות של קהילה חברתית ) .(Grant, 1997שלא כתיקון שבועות המעוגן גם בסממים
חלוציים ציויים ,ומכאן גם מובן החיבור הטבעי של היהדות החילוית אליו ,הרי יתן לומר כי
בחירת היהדות החילוית לחבור לתשעה באב – אירוע מכון בהיסטוריה היהודית בעל רטיבים
דתיים ביסודם – משקף את יסיוה לתחום את הגדרת הזהות היהודית שלה כשלוח השה העברי
הוא מכשיר של ממש ביסיון זה .אולם אם החיבור של היהדות החילוית לשבועות הוא מובן בשל
היותו מאופיין בסממים חלוציים ,הרי חיבורה לתשעה באב ,מועד בעל רטיב דתי ,עשוי להיות לא
מובן .ממצאי המחקר מלמדים שגם בתשעה באב יוצקת היהדות החילוית את פרשותה בתרגום
חילוי חדש שהיא מעיקה למועד זה שמאפיייו דתיים .כיוון שכך ,יתן לראות בחיבורה של
היהדות החילוית לתשעה באב יסיון לפרוץ ולהרחיב את גבולות הגדרת הזהות היהודית שלה
מחבירה למועדים בלוח השה אשר עשויים מכורח מאפיייהם להיות "וחים" לחבירה ,כדוגמת
שבועות ,לחבירה למועדים הקבועים בתודעה הקולקטיבית כאירועים בעלי משמעות דתית גרידא.
יש בכך יסיון "להטביע חותם" גם על מועדים אלו ,וכך להרחיב את גבולות תודעת הזהות של
היהדות החילוית וערעור התפיסה הרווחת בדבר בלעדיותה של היהדות האורתודוקסית על לוח
השה העברי.
כך תשעה באב משה פיו באמצעות הפיכתו למועד שטמוה בו קדושה ציוית בעודו מגלם שרשרת
ערכים העוצים ביסודה של היהדות החילוית .היהדות החילוית ממצבת את עצמה בחיבור עם
הרטיבים של תשעה באב באמצעות לימוד ,עיון ביקורתי משותף הובר במקור הראשוי כדי לדלות
מתוכו היבטים רלווטיים ואקטואליים הקשורים למציאות של החברה הישראלית ולמאבקים
להטמעת ערכים חילויים בשיח החברתי בישראל.
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עוד מלמדים הממצאים בעיין הלימוד החילוי על תשעה באב ,על היעדר החלה רחבה יותר של
הלימוד החילוי על היהדות באזורים הגאוגרפיים השוים של ישראל .הלימוד מתרכז בעיקר
באזורי המרכז והצפון ,ועדיין כמעט שאיו מחלחל אל הפריפריה הדרומית .וספת לכך העובדה כי
הלימוד החילוי כולל בעיקרו שיח לימודי בין משתתפים בעלי תודעת זהות יהודית זהה ,ועדר ממו
מרכיב של שיח רב-זהותי העשוי לחזק את הסולידריות בין יהודים ליהודים.
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ביבי שאר ביבי :תרגום שמות עצם פרטיים בחדשות לשפת הסימים הישראלית
טליה אטיגר ורחל ויסברוד
תקציר
המחקר שלפיו בחן כיצד מתמודדים מתורגמים עם תרגום שמות עצם פרטיים לשפת הסימים
הישראלית )שס"י( בחדשות בטלוויזיה .עד כה עשו רק מעט מחקרים על מתורגמות לשפת
הסימים בחדשות ,ובארץ לא עשו כלל .המחקר הוא תיאורי ואיו כולל הערכת איכות ,ועם זאת
יש בו תרומה לקידום הושא של תרגום לשפת סימים בטלוויזיה בישראל מעצם העלאתו לדיון.
במסגרתו בחו תשע מהדורות חדשות ,ואספו מהן  827שמות עצם פרטיים ,ובהם שמות אשים,
מקומות ,מוסדות וארגוים ,עמים ועוד .השמות שאספו סווגו לפי קריטריוים שמקצתם מצאו
במחקרים קודמים ,ואחרים וספו אחרי הצפייה הראשוית .אסטרטגיות התרגום מופו תחילה על
סמך ספרות המחקר ,לאחר מכן ופו אסטרטגיות שמצאו בלתי מתאימות לתרגום לשפת הסימים,
ולעומתן וספו אחרות שהתגלו בצפייה במהדורות החדשות .מטרת הסיווג הייתה לבחון אם יש
קשר בין סוג השמות לאסטרטגיות שקטו בתרגומם .בדקו כמה השערות ,והעיקרית שבהן הייתה
שהמתורגמים וקטים אסטרטגיות דומות ,כלומר קיימות ורמות בתרגום של חדשות לשפת
הסימים .במחקר התגלתה סדירות בהתהגות המתורגמים ,והיא מאששת השערה זו.
מילות מפתח :תרגום ,מתורגמות ,שפת סימים ,שמות עצם פרטיים ,טלוויזיה ,חדשות.

 .1מבוא
המחקר המתואר בא לבחון כיצד מתמודדים מתורגמים בארץ עם משימת תרגום שמות עצם
פרטיים לשפת הסימים הישראלית במהדורות החדשות בטלוויזיה .המחקר על מתורגמות לשפת
הסימים זכה בשים האחרוות לתופה ברחבי העולם .עם זאת ,ושאים רבים טרם חקרו לעומק,
ובתוכם התרגום של שמות עצם פרטיים שטופל עד כה בעיקר במסגרת הדיון בתרגום בכתב .יותר
מכך בולט חסרום של מחקרים על המתורגמות לשפת הסימים במדיה ,ובפרט בחדשות –
מתורגמות שחלים עליה אילוצים דוגמת תאי עבודה ולחץ זמן .המחקר שיוצג כאן ,בדק אם
במסגרת האילוצים מתאפשרת בחירה ,ומתגבשות ורמות תרגומיות שהן מאפיין בולט של התרגום
כפעילות חברתית ).(Toury, 1995: 53
מעטים המחקרים שעשו בארץ על המתורגמות לשפת הסימים .בדרך כלל הם בוחים באמצעות
שאלוים את קודת מבטו של המתורגמן בושאים שוים כמו תרגום חיוכי או תרגום במסגרת
טיפולית מתוך מגמה יישומית )אבוגוב ;2012 ,איגלברג .(2012 ,ככל הידוע לו ,המחקר הוכחי הוא
הראשון העוסק בפן הלשוי של המתורגמות לשפת הסימים הישראלית בכלל ובחדשות בפרט,
ובזה הוא תורם להידוק הקשר בין חקר שפה לחברה .ביגוד לקודמיו ,אופיו תיאורי והוא מתעיין
בתופעות התרגום בלי לבדוק את טיב התוצר .עם זאת ,יש בו תרומה עקיפה לקידום ושא התרגום
לשפת סימים בטלוויזיה בישראל מעצם העלאתו של ושא זה לדיון.
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קורפוס המחקר כולל תשע מהדורות של חדשות משלושה ערוצי שידור שוים ) 22 ,1ו ,(10-ומתוכן
דלו  827שמות עצם פרטיים .כל המהדורות היו מ ֻלוות בתרגום של מתורגמים מוסמכים לשפת
הסימים הישראלית.

 .2שפת הסימים וסימי-שם
שפת הסימים קיימת באופן עצמאי ופרד מהשפה הדבורה והכתובה .היא מתפתחת בתוך קהילת
חירשים ,ומכאן שאין שפת סימים אויברסלית אחת .אדם שרואה את עצמו חבר בקהילה שיש לה
שפה ותרבות משלה חשב  Deafב D-גדולה – מה שאין כן חירש מהבחיה הרפואית בלבד ,שאיו
רואה עצמו חלק מהקהילה ואיו משתמש בשפת הסימים ,והוא חשב .(Stone, 2007: 71) deaf
שפות דבורות מורכבות מהגאים שיוצרים את המילים .כל הגה בפרד הוא חסר משמעות ,אך צירוף
הגאים יחד יוצר משמעות .לכל שפה יש כללים הקובעים את הצירופים האפשריים בה ,והם
משתים משפה לשפה .ההגאים הם תועות ועיצורים ,ואים קיימים בשפת הסימים שהיא שפה
ויזואלית ולא מושמעת .שפת הסימים מורכבת אף היא מיחידות קטות חסרות משמעות ,שצירופן
בדרכים שוות מוביל למשמעות .כמו בשפות דבורות כך בשפות סימים יש צירופים שוים
המתקיימים בשפה אחת ,אך ייתכן שלא יתקיימו בשפה אחרת .ההגאים בשפת הסימים כוללים
שלוש קטגוריות ראשיות :תביות כף יד ,תועה ומיקום )מאיר וסדלר.(63-45 :2004 ,
בישראל התפתחה שפת הסימים הישראלית הבאה במגע עם העברית ,והשפעות העברית עליה
יכרות בעיקר בתחום הלקסיקון (1) :תרגום שאילה של צירופים והרכבים )לדוגמה "תואר
ראשון"(; ) (2איות ידי – כל אות מהאלף-בית העברי מיוצגת על ידי תבית כף יד ,כלומר ייצוג ידי
לצורה הכתובה של המילה הדבורה .השימוש השכיח ביותר באיות בשפת הסימים הישראלית הוא
בשמות אשים ומקומות שאין להם סימן מוסכם .איות לא היה קיים בשפת הסימים הישראלית
עד לפי כמה עשורים ,ועד היום אין הוא רוֹוח כמו בשפות סימים אחרות בעולם .חלק מקהילת
החירשים איו משתמש כלל בשיטת האיות ,בכלל זה חירשים מבוגרים שלא זכו להשכלה פורמלית
ואים יודעים קרוא וכתוב ,ועולים חדשים שקלטו את שפת הסימים הישראלית כשפה זרה שייה
או שלישית; ) (3אתחול – מילים המתבססות על סימים קיימים בשפת הסימים ,אך מסומות
בתבית כף היד של האות הראשוה של המילה בעברית )מאיר .(2001 ,לדוגמה ,את המילים "צוות"
ו"משפחה" מסמים ביצירת מעגל שלם בגובה החזה המתחיל קרוב לגוף .הסימים של שתי המילים
זהים בכול מלבד תבית כף היד .את המילה "משפחה" מסמים בתבית האות מ' באלף-בית הידי,
ואת המילה "צוות" בתבית האות צ' באלף-בית הידי.
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משפחה

סימי-שם בשפת הסימים דומים לשמות עצם פרטיים בשפות דבורות בהיותם מכווים בדרך כלל
לרפרט יחיד – אדם ,מקום ,מוסד וכד' – ומטרתם לזהותו גם אם יש להם משמעות מילוית
) .(Hermans, 1988: 11לכל אדם חירש יתן שם בלידתו כמקובל בחברה ,וזה השם שרשם
במוסדות הרשמיים במדיה שבה ולד .חירש שולד להורים חירשים יקבל מהוריו בדרך-כלל מלבד
שם זה סימן-שם .חירש שולד להורים שומעים ועשה חלק מקהילת החירשים ,מקבל בדרך כלל
סימן-שם המועק לו על ידי חבר קהילה אחר ,והוא משמש לזיהויו בקרב חברי הקהילה או שומעים
דוברי שפת הסימים הבאים במגע עם הקהילה ) .(Supalla, 1992סימן-השם שיתן לאדם ,הוא
אישי וגזר מאישיות ,ממראה ,מתפקיד וכדומה .סימי-שם מהסוג התיאורי דומים לכיויים
שאשים שומעים מעיקים זה לזה בתועת וער ,בצבא וכדומה.
קיימים גם סימי-שם שרירותיים שבהם תבית כף היד מייצגת את האות הראשוה ,ולפעמים שתי
אותיות ,משמו הפרטי של ושא השם .היום הולך ומתפשט השימוש בסימי-שם בלתי מסורתיים
או מעורבים ,המורכבים משילוב סימי-שם שרירותיים ותיאוריים .למשל ,תבית כף יד מסמת
את האות הראשוה בשמו של ושא השם עם סימון של תכוה שלו ) .(Supalla, 1992: 7-12סוג
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וסף של סימי-שם הוא סימי-שם מושאלים או מתורגמים המסמים את משמעות השם )כגון
"יפה"( בשפה המדוברת ).(Paales, 2010: 325
השמות היתים לאשים שומעים שאים קשורים לקהילת החירשים ,מבוססים גם הם על דרכי
יצירה אלה ) .(Paales, 2011: 63בסימי-שם של אישים מפורסמים מהעולם משמש לעתים סימן
שיתן לושא השם בארץ המקור .לדוגמה ,סימן-השם של השיא לשעבר ביל קליטון ,שיתן לו
בשפת הסימים האמריקית ) ,(ASLהוא סקסופון ,וכך מסמים את שמו גם בשפת הסימים
הישראלית .גם בסימון שמות מדיות רווחת התופעה של שאילת סימי-שם בהשפעת הגלובליזציה,
האיטרט ,שיחות וידאו והתפתחויות טכולוגיות וספות המאפשרות שיתוף מידע ותקשורת בין
קהילות החירשים בעולם .שימוש בסימן-השם המקומי המקובל על ארגון החירשים המקומי של
מדיות בכל רחבי העולם ,חשב מכבד את השפות השוות ,והארגון הבין-לאומי של החירשים
) (WFDמעודד זאת .סימי-שם של מדיות רבות הם תיאוריים ומזכירים דגלים ,גבולות ,צורה
טופוגרפית של המדיה ,לבוש מסורתי או מאפיין של מהיג מפורסם ) .(Stephens, 2012: 22יש
שמות שעברו שיוי משיקולי תקיות פוליטית .למשל ,הסימן לאפריקה )שמשמעותו "שחור"( הומר
בסימן המבוסס על צורת היבשת במפה .קליטת שם חדש היא תהליך הדרגתי ,ולכן עשה שימוש
בשי הסימים – הישן והחדש – לאורך תקופה ארוכה עד לקיבועו הסופי של הסימן החדש ) Kellett
.(Bidoli, 2010; Kellett Bidoli & Sala, 2011
בארץ כמעט שלא חקרה היווצרותם של סימי-שם בקהילת החירשים .מעבודה סמיריוית בושא
)שהם (18-17 :2001 ,עולה שרוב סימי-השם ,בעיקר בקרב המבוגרים בקהילה ,הם תיאוריים ,אף
שאצל צעירים צפו גם סימים שרירותיים ומאויתים .ככל הראה ,חירשים בארץ הרבו להשתמש
בסימי-שם תיאוריים מכיוון שאיות לא היה קיים בשפת הסימים הישראלית עד לפי כמה
עשורים .עם כיסתה של שיטת האיות מסתמת עלייה בסימי-שם המערבים איות .כמו כן ,צפו
שיויי שם מסיבות שוות ,למשל משום שהשם התיאורי חדל לתאום את אישיותו או תכוותיו של
האדם .היבט וסף בסימן-השם בשפת הסימים הישראלית הוא "הגייה" ) - (mouthingההגייה
של המילים בשפה המדוברת )במקרה זה עברית( בליווי הסימן .ראה שההגייה של מילים בעברית
עוזרת להעביר את המסר בתקשורת בין שומעים לחירשים .שמות פרטיים מ ֻלווים לעתים קרובות
בהגייה ,מכיוון שסימן ידי אחד עשוי לייצג כמה מקומות או אשים ,וההגייה היא שמבחיה בייהם
)מאיר וסדלר.(187 :2004 ,

 .3מתורגמות במדיה ולשפת סימים
מתורגמות היא תרגום בעל-פה בוועידות ,בכיוסים ,באירועים פוליטיים ובמסגרת הקהילה.
מתורגמות למדיה משודרת לקהל הרחב ברדיו או בטלוויזיה – אמצעי תקשורת מרכזיים במרחב
הציבורי בן-זמו ) .(Habermas, S. Lennox, & F. Lennox, 1964: 49מתורגמות חשבת אתגר
בגלל הקושי לקלוט ,לתרגם ולהפיק מסר בו-זמית ובמהירות ),(Gile, 1999; Pöchhacker, 2004
וכשמדובר בתרגום למדיה ,ובפרט של החדשות ,וספים על כך עוד קשיים .בדרך כלל אין המתורגמן
יודע מראש מה יהיו הושאים הדוים ,ואין באפשרותו להתכון ולברר מוחים שאולי איו מכיר.
149

עיוים בשפה וחברה

Israel Studies in Language and Society

10 (1) – 2017

יתר על כן ,תאי התרגום לא תמיד מאפשרים לו לבחור את האסטרטגיה המיטבית ,כגון תוספת
איפורמציה שאיה מתיישבת עם מגבלת הזמן ) .(Pöchhacker, 2007: 129המתורגמן במדיה פועל
בלחץ יותר מכל מתורגמן אחר מכמה סיבות (1) :הסביבה הפיזית – אולפן חדשות שבו יש הסחות
דעת מרובות; ) (2תאי העבודה – שעות עבודה מרובות ולא שגרתיות ,ולעתים היעדר התראה
מוקדמת שתאפשר להתכון כיאות ,ואיכות שמע ירודה; ) (3גורמים פסיכו-רגשיים – החשש לטעות
מול קהל צופים של מאות ,אלפים ואף מיליוים ) .(Kurz, 2002: 195-196לכאורה ,כובד-משקלם
של האילוצים איו מותיר אפשרות לבחירה ולהתגבשות של ורמות תרגום שמצאו בתרגום בכתב
) ,(Toury, 1995ולמעשה מתורגמים – כמו מתרגמים – זקוקים לורמות שיחו אותם בבחירת
פתרוות מתאימים לבעיות שהם תקלים בהן ) .(Schjoldager, 1995במחקרים על מתורגמות,
לרבות מתורגמות למדיה ,זוהתה בעיקר ורמה של דחיסה המתירה להעביר רק את עיקרי הדברים
).(Sergio, 2003; Shlesinger,1989
ייחודה של המתורגמות לשפת סימים לעומת מתורגמות במדיה בכלל הוא שהיא כרוכה במעבר
בין אופויות – משפה דבורה למסומת .תרגום כזה דורש מאמץ מיוחד ,ועשוי להימשך זמן רב יותר
ממתורגמות לשפה דבורה מכיוון שתועות יד הן איטיות מדיבור .עם זאת ,שפות סימים יכולות
לדחוס כמות איפורמציה גדולה בתוך סימן אחד ,ולכן מתקיים איזון מסוים בין האופויות
) .(Padden, 2000לבד מן הקשיים החלים על מתורגמים למדיה בכלל ,מתורגמים לשפת הסימים
תוים ללחץ משום שהם מצולמים כל העת .כמו כן ,אין באפשרותם להשתמש במילוים מכיוון
שהם ראים במהלך התרגום ומשתמשים בידיהם ,ומכיוון שאין מילוים מפורטים לשפת הסימים
).(Kellett Bidoli, 2002: 178
מתורגמות לשפת סימים היא אחת משתי דרכי הגשה לחירשים ולכבדי שמיעה .הדרך האחרת
היא כתוביות שמועדפות בדרך כלל על כבדי שמיעה שאים בקיאים בשפת הסימים .חברות
השידור מעדיפות גם הן כתוביות ,בעיקר משום שהן האופציה הזולה מבין השתיים ,אך קהילת
החירשים מעדיפה תרגום לשפת הסימים הן מכיוון שזוהי שפת האם שלהם והן משום הרצון
להכרה בשפת הסימים כשפה ) .(Kurz & Mikulasek, 2004בטלוויזיה הישראלית פועלות שתי
השיטות .בישראל יש כ 500,000-כבדי שמיעה ברמות שוות וכ 10,000-חירשים דוברי שפת
הסימים .מכיוון שלחירשים מלידה העברית היא לעתים שפה שייה ,ומכיוון שישם עולים חדשים
חירשים רבים שרכישת שפה וספת איה פשוטה עבורם ,הרי חלק מאוכלוסיית החירשים איו יכול
ליהות מכתוביות ,אלא זקוק לשפת הסימים כערוץ המידע העיקרי שלו.
תרגום לשפת הסימים בטלוויזיה בישראל ראשיתו בשות השמוים של המאה העשרים במתכות
לא ממוסדת .התכיות הראשוות שתורגמו ,היו תכיות ילדים כמו "מה פתאום" .תרגום לשפת
הסימים עשה ממוסד בעקבות "חוק הקלות לחירש" משת  1.1992בשת  1996הכיר בית המשפט
העליון בזכות לגישות כחלק מהזכות לשילוב בחברה .כעבור כעשור ,בשת  ,2005חקק פרק
הגישות בחוק שוויון זכויות לאשים עם מוגבלות .פרק זה מורה על הגשה כללית של מקומות
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ציבוריים ושירותים ציבוריים במדית ישראל )ר' אתר "בזכות"( 2.חקיקה רחבת יותר בושא
גישות לחירשים עשתה במסגרת "חוק שידורי טלוויזיה )כתוביות ושפת סימים( התשס"ה ,"2005
סעיף ) 7ב(:
)ב( החל ביום א' בטבת התשס"ו ) 1ביואר  ,(2006יתורגמו לשפת סימים ,מדי ערב
בשעות השיא מהדורת חדשות אחת לפחות המשודרת בערוץ טלוויזיה המשדר חדשות
בעברית; ועדת התיאום תקבע הוראות בדבר ימי השידור בעבור כל ערוץ.
החקיקה בישראל איה כוללת תקות המכתיבות את גודל "הבועה" שבה צפה המתורגמן ,או את
בחירת הצוות המתרגם .יש כמה תאים שצריכים להתקיים כדי שצופה יוכל להבין את המסר
המועבר בשפת הסימים במידה מיטבית :דרשת תאורה מתאימה ,חוץ רקע מתאים שאיו מפריע
לראות את הסימון ,ורצוי שהקהל יוכל לראות את גופו של המסמן )לפחות את פלג גופו העליון
שבסביבתו מתבצע הסימון( .קיים קוד לבוש הכולל בגדים כהים ,אביזרים מועטים )תכשיטים וכד'(
ושֵׂ ער קצר או אסוף המאפשר לצופה לראות את הבעות הפים שהן חלק בלתי פרד מהשפה ) Kellett
 .(Bidoli, 2002בארץ ה"בועה" המלווה את שידורי החדשות איה גדולה ,והיא מראה בקושי את
פלג גופו העליון של המסמן .כמו כן ,הרקע לא תמיד אחיד ולא תמיד מאפשר ראייה טובה של
הסימון .פעמים רבות עוברים לכתבה מצולמת לפי שהמתורגמן סיים את דבריו ,ה"בועה" עלמת
ובמשך מספר דקות לא מבוטל אין משיבים אותה .תוים אלה מגבירים את הלחץ על המתורגמים
שצריכים לסות ולהעביר את הדברים מהר ככל האפשר ובצורה המדויקת והחסכוית ביותר .זאת
ועוד ,מתורגמים והגים להתחלף בייהם כל  30-20דקות כדי להבטיח שמירה על איכות התרגום
שפגעת מעבודה ממושכת ) .(Klonowicz, 1994לעומת זאת ,מתורגמים בחדשות בארץ מתרגמים
את המהדורה כולה שמשכת בין שעה לשעה וחצי ואף יותר בעתות חירום .עבודה בתאים אלה
פוגעת ביכולתו של המתורגמן להפיק תרגום רציף ,ויכולה להביא לבחירת אסטרטגיות שוות מאלו
שהיה בוחר בעשרים הדקות הראשוות של עבודתו.

 .4שאלת המחקר ,מערך המחקר וההשערות
השאלה העיקרית שבה עוסק מחקר זה ,היא כיצד מתמודדים מתורגמים לשפת הסימים
הישראלית עם שמות עצם פרטיים בחדשות המשודרות בטלוויזיה .כדי לעות על כך דגמו עשרים
הדקות הראשוות של תשע מהדורות חדשות מרכזיות משלושה ערוצים שוים ) .(22 ,10 ,1בעשרים
הדקות הראשוות סוקרים ברוב המהדורות את האירועים החדשותיים של היום או השבוע )כמה
מן המהדורות הן מהדורות של יום שישי ,ולכן יופיעו בהן גם אירועי השבוע החולף( .בדרך כלל אין
בחלק זה כתבות מגזין ,וכך יכולו להשיג אחידות מרבית בין המהדורות הדגמות מבחית קצב
הדברים האמרים והשמות הזכרים ולמוע הטיה במחקר 30-20 .דקות חשבות משמרת תרגום,
ובהן המתורגמן בשיא יכולת הריכוז וההפקה שלו .תיחום המדגם לעשרים הדקות הראשוות של
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כל מהדורה ִאפשר לבחון אסטרטגיות תרגום שאין תוצאה של עייפות וחוסר ריכוז הובעים
מעבודה ממושכת.
מכל ערוץ דגמו שלוש מהדורות שבהן הופיע אותו המתורגמן ,כלומר סך הכול שלושה מתורגמים
שוים 3.לשלושת המתורגמים הבחרים יסיון מקצועי רב-שים ,ושלושתם ולדו להורים חירשים,
כלומר רכשו את שפת הסימים בילדות .מטרת הבחירה במתורגמים שהוריהם חירשים ,הייתה
לטרל את השפעתם של הבדלים בידיעת השפה בשל למידתה בשלבים שוים בחיים.
כל המהדורות הבחרות שודרו מדצמבר  2013ועד פברואר  .2014תיחום הזמן ועד לטרל את
האפשרות שהורמות השתו .בפרק זמן קצר אף ראה שהושאים העולים לסדר היום ,וכפועל יוצא
מכך האישים ,המדיות והמוסדות הדוים ,יוזכרו בכמה מהדורות ,כלומר יחזרו על עצמם
בערוצים השוים ובמהדורות השוות .כך יתן היה לבדוק כיצד מתמודדים מתורגמים שוים עם
אותם השמות ולברר אם הם בוחרים באסטרטגיות דומות.
כל שם עצם פרטי שזכר בעשרים הדקות הראשוות של כל מהדורה תומלל ,והתרגום של המתורגמן
לשפת הסימים תורגם שית לעברית כתובה .דרך זו בחרה משום שהיום אין לשפות הסימים
צורת כתיבה כללית מוסכמת ,וטרסקריפציה של שפת הסימים היא משימה מורכבת בהיותה שפה
תלת-ממדית הכוללת גם הבעות פים והגייה )) (mouthingמאיר וסדלר .(57 :2004 ,התרגום
התבסס על ידע אישי )אחת החוקרות היא מתורגמית לשפת הסימים במקצועה( ועשה
בהתייעצות עם מר דורון לוי ,חירש ובן להורים חירשים ומרצה לשפת הסימים ולתרגום
באויברסיטאות שוות בארץ4.
האסטרטגיות מויו בעזרת מחקרים קודמים .חוקרי מתורגמות לשפות דבורות ולשפת הסימים
התמקדו בעיקר בשלוש אסטרטגיות :השמטה ,תרגום חלקי ותרגום מלא .פירוט רחב יותר מצא
אצל חוקרים שעסקו בשמות פרטיים בתרגום בכתב )ויסברוד ,תש"ע; ;Hermans, 1988
 ,(Newmark, 1982; Nord, 2003אך דרשו התאמות לושא שעל הפרק .המתודולוגיה התפתחה
במהלך המחקר ,וכגד אסטרטגיות שמצאו לא רלווטיות לשפת סימים ,וספו אחרות 5.אלה
האסטרטגיות שמצאו רלווטיות:
 .1תרגום מקובל :במחקר הוכחי כללו באסטרטגיה זו המקרים שבהם השתמש המתורגמן בסימן-
שם מוסכם בשפת הסימים הישראלית.
 .2תעתיק :המקבילה לתעתיק בשפת הסימים היא איות :ייצוג ידי של אותיות האלף-בית העברי
שבדרך כלל לווית לו הגייה של המילה המאויתת .במתורגמות לא הוג להגות את המילים בקול
אלא רק להיע את השפתיים .לצורך המחקר כותה אסטרטגיה זו איות מלא  +הגייה ).(mouthing
בהמשך דבריו היא תירשם כך :שם המאוית במלואו רשם במלואו עם מקף בין האותיות ,ולאחר
מכן מופיעה המילה "הגייה" .למשל ,השם "משה וסבאום" שאוית במלואו רשם :מ-ש-ה -ו-ס-

 3שתי מתורגמיות ומתורגמן אחד .לשם אחידות הם יצויו בלשון זכר.
 4דורון לוי היה שיא אגודת החירשים בישראל בזמן עריכת המחקר .היום הוא ראש התכית להכשרת מתורגמים
לשפת הסימים באויברסיטת אריאל.
 5במהלך המחקר צפו גם טעויות בתרגום והן כללו ביתוח התוים.
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ב-א-ו-ם  +הגייה מלאה .אמם איות מלא מוסר את המידע במלואו ,אולם זו אסטרטגיה תובעית
ותהלוכו .היא כוללת רצף של תביות כף יד ללא תועה ברורה בייהן ,ומשום
מבחית הפקת הסימן ִ
כך בולטוּת התביות איה גבוהה .גם הפעוח עלול להיות תובעי מכיוון שהשיטה איה פוצה ביותר
בישראל )ר' סעיף  2לעיל(.
במחקר עשתה הבחה בין איות מלא לאיות חלקי ולשימוש בראשי תיבות בלבד .כל אחת
מהאפשרויות חשבת אסטרטגיה בפי עצמה:
איות חלקי  +הגייה – איות שמו הפרטי של הדון או שם משפחתו בלבד ,איות שמו הפרטי במלואו
ושם משפחה באופן חלקי וכד' .שיטת הרישום – האותיות שאויתו רשמו עם מקף בייהן ,ולאחר
מכן רשם מה הגה .לדוגמה ,דורי גולד – ד-ו-ר-י ג  +הגייה דורי גולד.
איות ראשי תיבות  +הגייה – איות ראשי תיבות של שם האדם .למשל" ,בימין תיהו" תורגם ב
  +והגיית שמו המלא .במהלך הדגימה מצא שלעתים המתורגמן איית את השם באופן חלקי ,אך
הגה אותו במלואו .לדוגמה ,שמו של וחי דקר תורגם ד'  +הגייה מלאה של שמו" :וחי דקר".
ויש שהן האיות והן ההגייה היו חלקיים .למשל" ,משה וסבאום" תורגם מ-ש-ה ,והמתורגמית
הגתה רק את שמו הפרטי ולא את שם המשפחה אף שהוא אמר במקור .בשל כך חולקו תוצאות
המחקר לשלוש קטגוריות פרדות :איות מלא  +הגייה מלאה; איות חלקי  +הגייה מלאה; איות
חלקי  +הגייה חלקית.
 .3השמטה :אי-הכללת שם עצם פרטי בתרגום היא אסטרטגיה משותפת לתרגום בכתב
ולמתורגמות – לרבות לשפת הסימים.
 .4הוספת הערה :בתרגום בכתב יש אפשרות להוסיף הערות בגוף הטקסט ,בסוגריים ובלעדיהם או
בשוליים .האסטרטגיה קיימת גם במתורגמות ,בכלל זה לשפת הסימים ,בכפוף למגבלת הזמן.
לדוגמה ,במקור הזכירו את שמו של בימין תיהו ,והמתורגמן תרגם ל-ביבי )סימן-שם מוסכם( +
ראש הממשלה.
 .5החלפת שם עצם פרטי בשם עצם כללי :באסטרטגיה זו כללו המרת שמו של אדם בתפקידו
)"שמעון פרס" מתורגם "שיא"( ,המרת שמה של עיר בשם המדיה )"בגדד" מתורגמת "עירק"( או
של מדיה ביבשת )"סודן" – "אפריקה"( ,המרת שמו של אדם מסוים בסימן לאדם בכלל וכד'.
 .6תרגום מילולי :הכווה להמרה בשם בעל אותה משמעות או משמעות דומה בשפת היעד.
במתורגמות לשפת הסימים שם בעל משמעות כמו "יפה" מתורגם לסימן המביע משמעות זו.
 .7הוספת שם שאיו קיים במקור :אסטרטגיה זו אפשרית בתרגום לשפת סימים ,אך צפתה
במחקר במעט מקרים בלבד.
 .8מקרה פרטי של מתורגמות לשפת הסימים הוא המצאת סימן-שם המתבסס על מראה או
תכוה .שיטה זו רוֹוחת במתורגמות לשפת הסימים במסגרת הקהילה .בדרך כלל בפעם הראשוה
שאמר השם ,המתורגמן מאיית אותו במלואו ,ומיד לאחר מכן מציע סימן-שם שיקל את זיהוי
הרפרט בהיקרויות הבאות .הלקוח החירש יאשר את סימן-השם המוצע או יציע סימן חלופי,
ומאותו רגע הוא ייהפך לסימן-שם מוסכם בין שיהם .אבל במתורגמות בחדשות אין אפשרות
לקבל משוב מהקהל ,ולכן ייתכן שהמתורגמן ימציא סימן-שם המייצג לדעתו אמה את האישיות
הידוה וישתמש בו במהדורה בכל היקרות ואולי אף במהדורות הבאות .סימן-שם כזה יכול
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להיהפך עם הזמן לסימן-שם מוסכם בקהילה אם יופץ בין חבריה .אסטרטגיה זו סווגה במחקר
כאסטרטגיה בפי עצמה.
 .9במהלך הצפייה מצאה אסטרטגיה וספת הייחודית למתורגמות לשפת הסימים :סימן-שם
בהתהוות .כאמור )סעיף  ,(2מקובל להעיק לאישים בולטים בשיח הציבורי ,בייחוד פוליטיקאים,
סימי-שם שיאפשרו זיהוי מהיר שלהם .העקת השם לאיש ציבור שעשה בולט בשיח ,היא תהליך
שאיו מתרחש ברגע .בדרך כלל וצרים כמה סימים המתחרים בייהם עד שאחד מהם קלט
במלואו והפך לסימן מוסכם על הקהילה .סימן שזוהה כאחד מסימי-השם המתחרים בייהם
קוטלג כ"סימן-שם בהתהוות".
 .10אסטרטגיה ייחודית ככל הראה למתורגמות לשפת הסימים קשורה למבה התחבירי של שפה
זו – אידקס )מאיר וסדלר .(85 :2004 ,כאשר מדברים בשפת הסימים בגוף ראשון או שי ,הוג
שהמסמן מצביע על עצמו או על האחר .כדי לסמן מישהו או משהו שאיו וכח בסיטואציית השיח,
יוצר המסמן קישור בין האדם או שם העצם שאיו בסיטואציה ,ובין קודה שרירותית בחלל .זאת
הוא עושה באמצעות הצבעה על הקודה מיד לאחר סימון שם העצם ,למשל סימן-שם של בחור
ששמו מוטי  +הצבעה על מקום בחלל .מאותו הרגע קודה זו משויכת למוטי ,וכל הצבעה לעבר
הקודה כמוה כהתייחסות חוזרת אליו.
 .11המרת שם עצם כללי בשם עצם פרטי :אסטרטגיה זו אפשרית בתרגום לשפת הסימים ומצאה
במחקר ,אך השימוש בה היה דיר.
השמות שאספו מויו לפי כמה קריטריוים בהחה שעשויות להיות לכך השלכות על בחירת
האסטרטגיות:
 .1סוג שם העצם
כדי לבדוק אם המתורגמים מחליפים אסטרטגיות בבואם לתרגם שמות מסוגים שוים ,עשתה
הבחה בין הסוגים האלה:
א .אשים
ב .ערים
ג .מדיות או יבשות
ד .ארגוים וחבָ רות
ה .עמים
ו .אחר )בקטגוריה זו מופיעים בין השאר שמות של פרשיות כגון פרשת הבַּ ר-וער ושל מקומות
שאים ערים או מדיות ,כגון מערת המכפלה(.
 .2מעמד או תפקיד
שמות אשים סווגו לשלוש קטגוריות על פי תפקיד או מעמד (1) :דמויות מהפוליטיקה; ) (2כתבים
או פרשים; ) (3אחר .סיווג זה ,מטרתו לבדוק אם לשמות אישים מהפוליטיקה יהיה תרגום מקובל
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שיועדף על פי כל פתרון אחר ,ואם שמות פרשים וכתבים שאים חיויים להבת הכתבה ,יושמטו
יותר משמות אחרים.
על בסיס זה בדקו כמה השערות:
 .1בהתהגות המתורגמים השוים תימצא סדירות המעידה על קיומן של ורמות.
 .2אם יש סימי-שם מוסכמים ,תועדף אסטרטגיית התרגום המקובל הדורשת מעט מאמץ ועיבוד.
למדיות ולפוליטיקאים בולטים בשיח הציבורי יהיו סימי-שם מוסכמים ,והמתורגמים יקטו
אסטרטגיה זו .לדמויות שוליות ולאשים שאים פוליטיקאים ,לא יהיו בדרך-כלל סימים
מוסכמים ,והמתורגמים יצטרכו לבחור אסטרטגיות אחרות.
 .3אם אין סימן-שם מוסכם ולאור הצורך לפעול במהירות ,האסטרטגיה השכיחה באחוז יכר
תהיה איות חלקי מ ֻלווה בהגייה .באופן כללי ,תרגום מקובל ואיות חלקי יהיו האסטרטגיות
הפוצות ביותר.
 .4אם המתורגמן בוחר בשילוב אסטרטגיות ,האסטרטגיה השכיחה ביותר תהיה הוספת הערה
אחרי איות השם באופן חלקי או מלא כדי לספק לקהל היעד מידע שאולי חסר לו.
 .5אם אין סימן-שם מוסכם ,ישקיעו המתורגמים מאמץ רב יותר בתרגום שמות פוליטיקאים
ויקטו אסטרטגיות מסבירות כמו הוספת הערה ,ואילו בתרגום שמות שאים חיויים להבת
הכתבה ,בראש ובראשוה שמות כתבים ופרשים ,תהיה טייה להשמטה או לאיות חלקי.

 .5יתוח הממצאים
הממצאים ותחו בתכת  .SPSSבחו כמה היבטים של התוים ,ובכל יתוח בדקה שכיחות
השימוש באסטרטגיות השוות בהתאם לשיוי המדדים האחרים :סוג שם העצם הפרטי ,ערוץ
השידור ,מעמד האדם או תפקידו .מספר ההיקרויות של האסטרטגיות שקטו ,עולה על מספר
השמות במקור ,מכיוון שבמקרים של שילוב אסטרטגיות שימשו שתי אסטרטגיות ) 74מקרים( או
שלוש )שבעה מקרים( .במקרים אלה הובאו בחשבון האסטרטגיות כולן וחולקו לאסטרטגיה
ראשוה ,שייה ושלישית – לפי סדר הופעתן .אין יחס היררכי בין האסטרטגיות ,ולכולן משקל זהה
בשקלול התוצאות.
שיטת הרישום תהיה כדלקמן :מימין יוצג המקור כפי שאמר במהדורה ,לאחריו חץ המייצג את
פעולת התרגום ולאחר מכן תרגום של האמר בשפת הסימים הישראלית .מכיוון שאין לשפות
סימים צורת כתיבה מוסכמת ,יוצגו פתרוות של איות בדרך של תעתיק )ר' סעיף  .(4בשאר
המקרים יוצג לאחר החץ תרגום של הסימן לעברית באופים האלה:
במקרה של איות מלא והגיית השם :גיל ← ג-י-ל  +הגייה מלאה.
במקרה של איות חלקי :דורי גולד ← ד-ו-ר-י-ג  +הגייה מלאה "דורי גולד".
בימין תיהו← ביבי )סימן-שם מוסכם(.
במקרה של המרה בשם עצם כללי :אור ← בחור
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כאמור )סעיף  ,(4לעתים קיים תרגום מקובל לשפת הסימים הישראלית ,ולעתים לא קיים תרגום
כזה ,והמתורגמן חייב להשתמש באסטרטגיות אחרות .כדי לא להטות את התוים חולקו כל
הבדיקות במדגם לשתי קבוצות :מקרים שבהם קיים תרגום מקובל ,ומקרים שבהם לא קיים
תרגום כזה .כל אחד מהמדדים בחן עבור שתי האפשרויות בפרד.

 5.1טבלה  - 1שכיחות אסטרטגיות כללית
תרגום מקובל
יש
אין
285
78.9%
3
13
0.8%
2.4%
0
38
0.0%
7.1%
2
44
0.6%
8.2%
0
36
0.0%
6.7%
0
34
0.0%
6.3%
19
179
5.3%
33.2%
17
53
4.7%
9.8%
6
71
1.7%
13.2%
0
4
0.0%
0.7%
9
0
2.5%
0.0%
5
44
1.4%
8.2%
0
16
0.0%
3.0%
12
7
3.3%
1.3%
3
0
0.8%
0.0%
361
539
100.0%
100.0%

אסטרטגיה
תרגום מקובל
תרגום מילולי
איות מלא והגייה מלאה
איות חלקי והגייה מלאה
איות חלקי והגייה חלקית
ראשי תיבות
השמטה
הוספת הערה
המרה בשם עצם כללי
המצאת סימן-שם
הוספת שם שלא הופיע במקור
אידקס
סימן-שם בהתהוות
טעות בתרגום
המרת שם עצם כללי בשם עצם פרטי
סה"כ

סה"כ
285
31.7%
16
1.8%
38
4.2%
46
5.1%
36
4.0%
34
3.8%
198
22.0%
70
7.8%
77
8.6%
4
0.4%
9
1.0%
49
5.4%
16
1.8%
19
2.1%
3
0.3%
900
100.0%

טבלה  1מראה את שכיחותה של כל אסטרטגיה במדגם כאשר יש או אין תרגום מקובל .לדוגמה,
כאשר יש תרגום מקובל ,מצא שב 78.9%-מהמקרים בחרו בו המתרגמים לאסטרטגיית תרגום,

156

עיוים בשפה וחברה

Israel Studies in Language and Society

10 (1) – 2017

ואילו ב 0.8%-מהמקרים הם בחרו בתרגום מילולי; בהיעדר תרגום מקובל בחרו המתרגמים ב-
 33.2%מהמקרים באסטרטגיה של השמטה וכדומה .בעזרת טבלה זו בדקו השערות המחקר
האלה:
•

במקרים שבהם קיים סימן-שם מוסכם ,האסטרטגיה הרווחת תהיה תרגום מקובל המחייב
מעט מאמץ ועיבוד מצד המתורגמן )השערה .(2

•

בשל לחץ הזמן האסטרטגיה השכיחה באחוז יכר במקרים שבהם אין סימן-שם מוסכם
תהיה איות חלקי מ ֻלווה בהגייה )השערה .(3

קיים תרגום מקובל:
הממצאים מאששים את השערה  :2ב 285-מתוך  361מקרים – כ ,80%-בחר המתורגמן לתרגם את
שם העצם הפרטי לתרגום המקובל שלו בשפת הסימים הישראלית .עם זאת ,כפי שעולה מהטבלה,
צפו  76מקרים שבהם המתורגמן לא בחר בתרגום המקובל .לפי ורמס ),(Vermes, 2003: 93
בחירה של מתורגמן באסטרטגיה זולת תרגום מקובל כאשר קיים תרגום כזה ,דורשת מאמץ רב
יותר ,ולכן הדעת ותת שתהיה לה סיבה מספקת כמו תוספת גדולה להבת ההקשר .אם כן ,בחן
מה היו האסטרטגיות האחרות שבחרו:
•

האסטרטגיה השייה בשכיחותה היא השמטה .יתן להסביר זאת בלחץ הזמן ובריבוי
האילוצים הפועלים על המתורגמן לשפת סימים )סעיף .(3

•

האסטרטגיה השלישית בשכיחותה היא הוספת הערה .עם זאת ,בשמוה מהמקרים
אסטרטגיה זו וספה לאסטרטגיה אחרת ולא עמדה בפי עצמה .ארבעה ממקרים אלו היו
צירוף של הערה לתרגום המקובל:
 .1שרון ← ראש הממשלה שרון :תוספת מידע על תפקידו של שרון ואחריה התרגום
המקובל.
 .2פראג ← בירת צ'כיה ,פראג.
 .3בית החולים רמב"ם ← בית חולים  +סימן מוסכם של בית החולים רמב"ם  +חיפה
)מקרה ספציפי זה חזר פעמיים במדגם(.

•

טעות בתרגום :צפו  12מקרים של תרגום לא כון ,כלומר קיים תרגום מקובל אך
המתורגמן השתמש לא בו אלא בסימן אחר ,או טעה באחד ממרכיבי הסימן .לדוגמה,
בתרגום "אריתריאה" השתמשה המתורגמית בתבית כף היד הכוה ובמיקום הכון אך
לא סימה בכיוון הכון.

•

הוספת שם שאיו קיים במקור :המתורגמן הוסיף שם לסימן מוסכם קיים ,לדוגמה:
 .1ראש הממשלה ← ראש הממשלה ביבי
 .2חברי מפלגתו ← חברי מפלגת הליכוד
 .3חלוקת העיר ← חלוקת העיר בית שמש
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המרת שם עצם פרטי בשם עצם כללי :בשישה מקרים בחרו המתורגמים להמיר את שם
העצם שצוין במהדורה ,בשם עצם כללי ,אף שקיים תרגום מקובל לשם העצם הדון.
למשל :תיהו← ראש הממשלה.

•

אידקס :כאמור )סעיף  ,(4אידקס יכול להופיע צמוד לשם עצם וכך לקשר ביו ובין קודה
שרירותית בחלל או לבד כאשר הוא מכוון לשם עצם שכבר זכר בשיח :הרג ...פיצוץ בפראג
← הרג בפיצוץ  +אידקס .המשפט הזה הוא חלק מכתבה על מותו של שגריר פלסטין
בצ'כיה .במשפט הקודם כבר מיקם המתורגמן את ההתרחשות בצ'כיה .למעשה ,הוא קט
באסטרטגיה כפולה :בוסף לאידקס ,המרת שם עצם פרטי בכללי )פראג← צ'כיה(.

•

אסטרטגיה שהיו לה שלוש היקרויות בלבד במדגם ,היא המרת שם עצם כללי בשם עצם
פרטי .בכתבה על סיעתם של חברי הכסת למחה ההשמדה אושוויץ אמר שלוש פעמים
"מחה ההשמדה" ,והמתורגמן תרגם "אושוויץ".

•

רק בשי מקרים בחר המתורגמן להשתמש באסטרטגיה של איות ,אולי מכיוון שלא הכיר
את הסימן המוסכם.

לא קיים תרגום מקובל:
•

לפי ביצוע המחקר שיערו שבשל לחץ הזמן האסטרטגיה השכיחה ברבים מן המקרים
שבהם אין סימן-שם מוסכם ,תהיה איות חלקי מלווה בהגייה )השערה  .(3בפועל התברר
שהאסטרטגיה השכיחה ביותר היא השמטה ,אחריה המרה בשם עצם כללי ,הוספת הערה
ורק לאחר מכן כל סוגי האיות .אך אם חבר יחד את כל אסטרטגיות האיות השוות גיע
ל 152-מקרים שמציבים אותן במקום השי.

•

כאמור ,האסטרטגיה השכיחה ביותר ) (33.2%היא השמטה .בבדיקת ההשמטות של שמות
עצם פרטיים שאין להם תרגום מקובל ,מצא שברוב המקרים קדם לשם העצם תיאור של
ושא השם ,כלומר הובהר לצופה במה מדובר .תון זה תומך בהשערה  ,5שלפיה מתורגמים
משמיטים שמות עצם פרטיים כאשר הבת הכתבה איה פגעת מכך.

•

המרה בשם עצם כללי :צפו  71מקרים ,בייהם:
 .1חולות ← כלא
 .2זדורוב ← בחור
 .3פיטו ← רב

•

הוספת הערה – המתורגמים הוסיפו הערות מסוגים שוים .להלן כמה דוגמאות:
* הוספת מיקום:
בית החולים אסותא ← בית חולים  +תל אביב  +א  +הגייה "אסותא".
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יותן פולארד ← האסיר שלו באמריקה  +פ-ו-ל-א-ר-ד  +הגייה "יותן פולארד" .בדוגמה
זו וספו שתי הערות – הסבר מיהו יותן פולארד והיכן הוא.
* הוספת שם עצם כללי:
אלביט הדמייה ← חברה  +א-ל-ב-י-ט  +הגייה "אלביט".
סאייב עריקאת ← איש ששמו ס  +הגייה "סאייב"  +ע.
* הוספת הסבר:
בר וער ← מקרה רצח בבר
זדורוב ← רוצח
* הוספת מגדר:
שפת הסימים איה מבדילה בין זכר לקבה .בכמה מקרים בחרו המתורגמים לציין
שהדמות שעליה מדברים או שאליה פוים ,היא ממין קבה:
ריה מצליח ← אישה  +ר-י--ה  +הגייה "ריה".
דפה ליאל ← אישה  +ד-פ--ה  +הגייה "דפה".
למאזין הישראלי ברור שהשמות "ריה" ו"דפה" מצייים אישה ,אך לא בהכרח לצופה
החירש .עוד ייתכן שהמתורגמן ביקש לסייע בזיהוי הדמות בהתחשב בקושי להתמודד עם
ריבוי איות מהיר בתאי צפייה לא וחים.
* דיבור בגוף ראשון:
בתרגום סימולטי – גם לשפת הסימים – הוג שהמתורגמן משתמש בגוף ראשון כאילו
אלה דבריו .בכתבה על רצח הער אור אטיאס מראייים את אמו ,האומרת על בה" :לא
היה להם משהו גד אור" .אור תורגם ל ← הבן שלי .דוגמה זו ספרה כהוספת הערה
מכיוון שהמתורגמן הוסיף מידע שלא היה קיים במקור – עובדת היותו בה.
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 5.2טבלה  – 2שכיחות אסטרטגיות לפי מתורגמן
אסטרטגיה
1
תרגום
מקובל
תרגום
מילולי
איות מלא
והגייה
מלאה
איות חלקי
והגייה
מלאה
איות חלקי
והגייה
חלקית
ראשי
תיבות
השמטה
הוספת
הערה
המרה
המצאת
סימן-שם
אידקס
סימן-שם
בהתהוות
טעות
בתרגום
המרת שם
עצם כללי
בשם עצם
פרטי
הוספת שם
שלא הופיע
במקור
סה"כ

אין תרגום מקובל
ערוץ
10
2

סה"כ

10
6.1%

2
1.2%

1
0.5%

13
2.4%

1
116
84.1%
2
1.4%

יש תרגום מקובל
ערוץ
10
2
89
80
78.8%
72.7%
0
1
0.0%
0.9%

סה"כ
285
78.9%
3
0.8%

28
17.2%

4
2.3%

6
3.0%

38
7.1%

0
0.0%

0
0.0%

0
0.0%

0
0.0%

18
11.0%

13
7.5%

13
6.4%

44
8.2%

0
0.0%

1
0.9%

1
0.9%

2
0.6%

8
4.9%

18
10.4%

10
4.9%

36
6.7%

0
0.0%

0
0.0%

0
0.0%

0
0.0%

26
16.0%
38
23.3%
12
7.4%
6
3.7%
0
0.0%
16
9.8%
0
0.0%
1
0.6%
0
0.0%

6
3.5%
45
26.0%
26
15.0%
25
14.5%
3
1.7%
16
9.2%
9
5.2%
6
3.5%
0
0.0%

2
1.0%
96
47.3%
15
7.4%
40
19.7%
1
0.5%
12
5.9%
7
3.4%
0
0.0%
0
0.0%

34
6.3%
179
33.2%
53
9.8%
71
13.2%
4
0.7%
44
8.2%
16
3.0%
7
1.3%
0
0.0%

0
0.0%
1
0.7%
5
3.6%
3
2.2%
0
0.0%
4
2.9%
0
0.0%
7
5.1%

0
0.0%
11
10.0%
7
6.4%
2
1.8%
0
0.0%
1
0.9%
0
0.0%
2
1.8%

0
0.0%

0
0.0%

0
0.0%
7
6.2%
5
4.4%
1
0.9%
0
0.0%
0
0.0%
0
0.0%
3
2.7%
3
2.7%

0
0.0%
19
5.3%
17
4.7%
6
1.7%
0
0.0%
5
1.4%
0
0.0%
12
3.3%
3
0.8%

0
0.0%

0
0.0%

0
0.0%

0
0.0%

0
0.0%

5
4.5%

4
3.5%

9
2.5%

163
100.0%

173
100.0%

203
100.0%

539
100.0%

138
100.0%

110
100.0%

113
100.0%

361
100.0%

שכיחות האסטרטגיות בדקה בכל ערוץ בפרד כדי לבדוק את השערה  ,1שלפיה בהתהגות שלושת
המתורגמים תהיה סדירות שתעיד על קיומן של ורמות .כאמור )סעיף  ,(4בחרו מהדורות שבהן
הופיע אותו המתורגמן ,ולכן פילוח לפי ערוץ כמוהו כפילוח לפי מתורגמן.
בטבלה  2רואים כמה היקרויות היו לכל אסטרטגיה אצל כל מתורגמן ,כמה אחוזים יש להיקרויות
האלה מתוך כלל האסטרטגיות שמתורגמן זה השתמש בהן ,וכמה אחוזים הן בתוך כלל ההיקרויות
של האסטרטגיה הבדקת בכל הערוצים.
קיים תרגום מקובל:
במקרים שבהם קיים תרגום מקובל ,הבחירה בו הייתה האסטרטגיה השכיחה ביותר אצל כל
המתורגמים 84.1% :בערוץ  72.7% ,1בערוץ  78.8% ,22בערוץ .10
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המתורגמן בערוץ  22השתמש באסטרטגיית ההשמטה יותר מהאחרים ) 10%לעומת  6.2%בערוץ
 10ו 0.7%-בלבד בערוץ  ,(1ושאר האסטרטגיות מתפלגות בדרך כלל באופן דומה אצל כל
המתורגמים בהבדל של אחוזים בודדים בין מתורגמן למתורגמן.
לא קיים תרגום מקובל:
האסטרטגיה השלטת אצל כל המתורגמים במקרים שבהם אין תרגום מקובל ,הייתה השמטה:
 23.3%בערוץ  26% ,1בערוץ  47.3% ,22בערוץ .10
יחסית לשי המתורגמים האחרים ,מתורגמן ערוץ  1השתמש ביותר אסטרטגיות המערבות איות
)התוים המפורטים כאן חלים על כל אסטרטגיות האיות יחד כאסטרטגיה אחת( 33.1% :לעומת
 20.4%בערוץ  22ו 14.3%-בערוץ  .10האסטרטגיה השייה בשכיחותה אצלו היא איות מלא והגייה
מלאה ) .(17.2%תון זה איו תומך בהשערה  3שלפיה תימצא טייה לבחור באסטרטגיות שמצריכות
פחות זמן ומאמץ מאיות מלא .האסטרטגיות השייה והשלישית בשכיחותן ,שבהן השתמש
מתורגמן ערוץ  ,2הן הוספת הערה ) (15%והמרה בשם עצם כללי ) .(14.5%מתורגמן ערוץ  10השתמש
בהשמטה בשכיחות גבוהה יותר מהאחרים ) ,(47.3%ופעמים רבות יותר השתמש בהמרה בשם עצם
כללי ) .(19.7%מתוים אלה יתן להסיק שכראה קיימות ורמות המכתיבות את בחירת
האסטרטגיות על ידי מתורגמים ,אך יש גם מקום להעדפה אישית.
להמחשה – להלן שמות עצם אחדים שחזרו על עצמם במהדורות שוות ,ודרכו השוה של כל
מתורגמן:
פרשת הבַּ ר-וער דוה במהדורה אחת בערוץ  10ובמהדורה אחת בערוץ .22
ערוץ :10
 .1רצח בבר וער ← רצח  +הומו  +בר  +תל אביב
 .2בר וער ← רצח  +תל אביב  +רצח  +הומו
ערוץ :22
 .1תיק הבר וער ← בר  +וער  +הומו
 .2בר וער ← בר
 .3בר וער ← מקרה  +רצח  +בר
 .4בר וער ← בַּ ושא
דמויות שהופיעו ביותר ממהדורה אחת :הרב פיטו ,יצב משה ארביב.
ערוץ :10
 .1הרב פיטו ← הרב
 .2פיטו ← הרב
 .3פיטו ← השמטה
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ערוץ : 22
 .1פיטו ← רב  +המצאת סימן ויזואלי של אצבעות קמורות על הגבות.
 .2הרב פיטו ← הרב
ערוץ :10
 .1אור אטיאס ← השמטה
 .2אור ← בחור צעיר
 .3אור ← הבחור הקטן )אחיו הגדול של אור מספר עליו ,ומכאן שהוא אחיו הצעיר ולכן
תורגם כך(.
 .4אור ← השמטה
 .5אורי )האם קוראת לבה בשם חיבה( ← השמטה
 .6אור ← הבחור
 .7אור ← הילד
 .8אור ← הבן שלי
ערוץ :22
 .1אור אטיאס ← בחור
 .2אור אטיאס ← איש
 .5.3טבלה  – 3שכיחות אסטרטגיות לפי סוג שם העצם
ראשית בדקה התפלגות סוגי שמות העצם במדגם ,והיא מוצגת בגרף שלהלן:

אדם
21%

אחר
6%

לאום
7%

חברה
18%
עיר
17%

ארץ/יבשת
31%
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טבלה  3מראה את שכיחות האסטרטגיות לפי סוג שם העצם כאשר יש תרגום מקובל ,וכאשר אין:
אין תרגום מקובל
תרגום מילולי
איות מלא והגייה
מלאה
איות חלקי
והגייה מלאה
איות חלקי
והגייה חלקית
ראשי תיבות
השמטה
הוספת הערה
המרה בשם עצם
כללי
המצאת סימן-
שם
אידקס
סימן-שם
בהתהוות
טעות בתרגום
סה"כ
יש תרגום מקובל
תרגום מקובל
תרגום מילולי
איות חלקי
והגייה מלאה
השמטה
הוספת הערה
המרה בשם עצם
כללי
המצאת סימן-
שם
אידקס
טעות בתרגום
המרת שם עצם
כללי בשם עצם
פרטי
סה"כ

אדם
0
0.0%
27
6.2%
28
6.4%
33
7.6%
34
7.8%
157
36.1%
35
8.0%
61
14.0%
4
0.9%
40
9.2%
16
3.7%
0
0.0%
435
100.0%

עיר
2
14.3%
3
21.4%
0
0.0%
0
0.0%
0
0.0%
4
28.6%
1
7.1%
2
14.3%
0
0.0%
1
7.1%
0
0.0%
1
7.1%
14
100.0%

אדם
61
82.4%
0
0.0%
0
0.0%
6
8.1%
2
2.7%
1
1.4%
3
4.1%
0
0.0%
0
0.0%
1
1.4%

עיר
51
81.0%
0
0.0%
1
1.6%
2
3.2%
5
7.9%
1
1.6%
1
1.6%
2
3.2%
0
0.0%
0
0.0%

74
100.0%

63
100.0%

סוג שם העצם הפרטי
חברה
ארץ/יבשת
5
1
11.6%
6.7%
4
1
9.3%
6.7%
7
5
16.3%
33.3%
3
0
7.0%
0.0%
0
0
0.0%
0.0%
12
1
27.9%
6.7%
7
2
16.3%
13.3%
4
0
9.3%
0.0%
0
0
0.0%
0.0%
1
0
2.3%
0.0%
0
0
0.0%
0.0%
0
5
0.0%
33.3%
43
15
100.0%
100.0%
סוג שם העצם הפרטי
חברה
ארץ/יבשת
49
93
75.4%
82.3%
1
0
1.5%
0.0%
0
1
0.0%
0.9%
4
5
6.2%
4.4%
5
2
7.7%
1.8%
3
0
4.6%
0.0%
3
2
4.6%
1.8%
0
2
0.0%
1.8%
0
8
0.0%
7.1%
0
0
0.0%
0.0%
113
100.0%

163

65
100.0%

סה"כ

לאום
0
0.0%
0
0.0%
2
100.0%
0
0.0%
0
0.0%
0
0.0%
0
0.0%
0
0.0%
0
0.0%
0
0.0%
0
0.0%
0
0.0%
2
100.0%

אחר
5
16.7%
3
10.0%
2
6.7%
0
0.0%
0
0.0%
5
16.7%
8
26.7%
4
13.3%
0
0.0%
2
6.7%
0
0.0%
1
3.3%
30
100.0%

לאום
22
91.7%
0
0.0%
0
0.0%
0
0.0%
0
0.0%
0
0.0%
0
0.0%
0
0.0%
2
8.3%
0
0.0%

אחר
9
40.9%
2
9.1%
0
0.0%
2
9.1%
3
13.6%
1
4.5%
0
0.0%
1
4.5%
2
9.1%
2
9.1%

285
78.9%
3
0.8%
2
0.6%
19
5.3%
17
4.7%
6
1.7%
9
2.5%
5
1.4%
12
3.3%
3
0.8%

24
100.0%

22
100.0%

361
100.0%

13
2.4%
38
7.1%
44
8.2%
36
6.7%
34
6.3%
179
33.2%
53
9.8%
71
13.2%
4
0.7%
44
8.2%
16
3.0%
7
1.3%
539
100.0%
סה"כ
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קיים תרגום מקובל:
בחמישה מתוך שישה סוגי שמות עצם פרטיים )ר' סעיף  (4הייתה האסטרטגיה השלטת תרגום
מקובל .הקטגוריה היחידה שבה לא הייתה זו אסטרטגיה שלטת ,היא שמות עצם מסוג "אחר",
והשתמשו בה רק ב 40.9%-מהמקרים בתרגום המקובל .המקרים שבהם לא השתמשו בתרגום
המקובל ,רובם שמות שאמם יש להם סימן מוסכם )כפי שעלה בבירור עם היועץ לעייי סימים
במחקר( ,אולם ייתכן שאיו מוכר דיו .כמו כן ,סימים אלה מורכבים רובם מיותר מסימן אחד,
ובאופיים הם סימים "מסבירים" יותר מסימים מוסכמים מובהקים .לדוגמה:
•

מערת המכפלה – הסימן המקובל הוא שילוב שי הסימים קבר  +חברון .המתורגמן בחר
לתרגם מערה  +תפילה ,כלומר סיפק הסבר על טיב המקום ,ולא ציין את המיקום המדויק.

•

מחה הפליטים ג'ין – המתורגמן תרגם מחה פליטים ,והשמיט את השם ג'ין .קיים סימן
לג'ין ,אך הוא איו רווח.

•

גי התערוכה – קיימים שי סימים אפשריים לגי התערוכה :תערוכה ולוה-פארק )בשל
הקרבה הגאוגרפית ללוה-פארק( .יתן להשתמש בכל אחד מהם בפרד או יחד .המתורגמן
תרגם זאת "גן  +תערוכה  +תל אביב  +אידקס" .אפשר לומר שהוא כלל את הסימן
המוסכם בתוך התרגום שלו ,אך השימוש בסימן גן בתחילת השם 'גי התערוכה' איו
מקובל בשפת הסימים הישראלית .כמו כן ,הוא הוסיף מידע שעוזר להבין במה מדובר.

לא קיים תרגום מקובל:
לא מצאה אסטרטגיה שכיחה אחת בכל סוגי שמות העצם או ברובם ,ולכן דון בכל סוג שם עצם
בפרד.
 .1אשים :מבין שמות העצם שאין להם תרגום מקובל ,שמות אשים הם סוג שם העצם שהופיע
בשכיחות הגבוהה ביותר במדגם בהפרש יכר משאר הסוגים שמו –  435דוגמאות שהן 80.7%
מהמקרים .האסטרטגיה השכיחה ביותר ) (36.1%הייתה השמטה ואחריה המרה בשם עצם כללי
) .(14%אם מחברים את כל אסטרטגיות האיות יחד ,הן הפכות לאסטרטגיה השייה בשכיחותה
).(28%
 .2ערים :צפו  14דוגמאות לערים שאין להן סימן מוסכם .האסטרטגיה השכיחה ביותר )ארבעה
מקרים שהם  (28.6%הייתה השמטה.
 .3מדיות :במדגם הופיעו  15מדיות שאין להן סימן מוסכם .האסטרטגיה השכיחה ביותר )חמישה
מקרים שהם  (33.3%הייתה איות חלקי מלֻווה בהגייה מלאה.
 .4חברות וארגוים :במדגם הופיעו  43שמות חברות וארגוים ללא סימן מוסכם .האסטרטגיה
השכיחה ביותר הייתה השמטה ) 12מקרים שהם  (27.9%ואחריה שבעה מקרים של הוספת הערה
ושבעה מקרים של איות חלקי המ ֻלווה בהגייה מלאה.
 .5אחר :במדגם הופיעו  30דוגמאות מסוג "אחר" .בקטגוריה זו הייתה טייה גדולה יותר להוספת
הערה בהשוואה לסוגי שמות העצם האחרים .כמו כן ,היו מקרים רבים למדיי של תרגום מילולי
)חמישה מקרים שהם  (16.7%כמו רחוב ירושלים ← רחוב  +ירושלים .יש רחובות מעטים שיש להם
סימן מוסכם השוה ממשמעותם המילולית ,למשל רחוב שיקין בתל אביב ,שתרגום הסימן שלו
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לעברית הוא "פריקים".
 .6עמים :הופיעו שתי דוגמאות בלבד לעמים שאין להם סימן מוסכם :סודים ודרפורים .בשי
המקרים בחר המתורגמן לאיית באופן חלקי בליווי הגייה מלאה.

 5.4טבלה  – 4שכיחות אסטרטגיות לפי מעמד או תפקיד:
אין תרגום מקובל
מעמד או תפקיד
פוליטיקאי
תרגום
מקובל
איות מלא
והגייה
מלאה
איות חלקי
והגייה
מלאה
איות חלקי
והגייה
חלקית
ראשי
תיבות
השמטה
הוספת
הערה
המרה
בשם עצם
כללי
הוספת שם
שלא הופיע
במקור
המרת שם
עצם כללי
בפרטי
המצאת
סימן-שם
אידקס
סימן-שם
בהתהוות
סה"כ

אחר

יש תרגום מקובל
מעמד או תפקיד

סה"כ
כתב

סה"כ

פוליטיקאי

אחר

כתב

3
5.4%

24
9.6%

0
0.0%

27
6.2%

61
84.7%
0
0.0%

0
0.0%
0
0.0%

3
75.0%
0
0.0%

64
84.2%
0
0.0%

2
3.6%

24
9.6%

2
1.5%

28
6.4%

0
0.0%

0
0.0%

0
0.0%

0
0.0%

7
12.5%

11
4.4%

15
11.5%

33
7.6%

0
0.0%

0
0.0%

0
0.0%

0
0.0%

1
1.8%
5
8.9%
6
10.7%
14
25.0%

25
10.0%
56
22.5%
25
10.0%
45
18.1%

8
6.2%
96
73.8%
4
3.1%
2
1.5%

34
7.8%
157
36.1%
35
8.0%
61
14.0%

0
0.0%
4
5.6%
2
2.8%
1
1.4%

0
0.0%
0
0.0%
0
0.0%
0
0.0%

0
0.0%
1
25.0%
0
0.0%
0
0.0%

0
0.0%
5
6.6%
2
2.6%
1
1.3%

0
0.0%

0
0.0%

0
0.0%

0
0.0%

3
4.2%

0
0.0%

0
0.0%

3
3.9%

0
0.0%

0
0.0%

0
0.0%

0
0.0%

1
1.4%

0
0.0%

0
0.0%

1
1.3%

1
1.8%
1
1.8%
16
28.6%
56
100.0%

3
1.2%
36
14.5%
0
0.0%
249
100.0%

0
0.0%
3
2.3%
0
0.0%
130
100.0%

4
0.9%
40
9.2%
16
3.7%
435
100.0%

0
0.0%
0
0.0%
0
0.0%
72
100.0%

0
0.0%
0
0.0%
0
0.0%
0
0.0%

0
0.0%
0
0.0%
0
0.0%
4
100.0%

0
0.0%
0
0.0%
0
0.0%
76
100.0%
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חלוקת התוים לפי מעמד או תפקיד ועדה לבחון מספר השערות:
•

קיימים יותר סימי-שם לפוליטיקאים מלאחרים )השערה .(2

•

במקרים שבהם אין סימן-שם מוסכם בשמות פוליטיקאים ,ישקיעו המתורגמים מאמץ
רב יותר כדי למסור במי מדובר בהשוואה לכתבים ופרשים ,כלומר יקטו אסטרטגיות
מסבירות כמו הוספת הערה )השערה .(5

•

רוב ההשמטות יהיו של שמות כתבים ופרשים )השערה .(5

קיים תרגום מקובל:
ההשערה הראשוה התאמתה :מתוך  76שמות שלהם סימן מוסכם 72 ,היו של פוליטיקאים ,אך
אין מדובר ב 72-שמות שוים .למשל 40 ,מתוך המקרים הם אזכורים של ראש הממשלה בימין
תיהו בשמו המלא או 'תיהו' או 'ראש הממשלה' .כל צורות האזכור השוות תורגמו לסימן-השם
שלו :ביבי .בעמודת הכתבים והפרשים אפשר לראות שהיו ארבעה מקרים של שם שיש לו תרגום
מקובל .במחקר וספו המתורגמים לקבוצת הפרשים והכתבים משום שהם חברי צוות החדשות
במהדורה .בארבעת המקרים שבהם היה תרגום מקובל לשפת הסימים בקבוצה זו ,מדובר
במתורגמית שמציגים אותה בתחילת המהדורה עם הצגת הפאל .המתורגמית שרה גבאי תרגמה
את שמה לסימן-השם המוסכם שלה בקהילה כאשר הציגו אותה בתחילת כל מהדורה .תון זה
מתיישב עם האמר )סעיף  (2שאדם שמקבל סימן-שם הוא בדרך כלל חבר הקהילה או מהמעגל של
השומעים שיש להם קשר הדוק עם חירשים.
לא קיים תרגום מקובל:
בהשוואת אסטרטגיות התרגום שקטו בתרגום שמות פוליטיקאים לעומת כתבים התברר
שההשערה התאמתה :במקרים שבהם אין סימן מוסכם ,היו האסטרטגיות השכיחות ביותר
בתרגום שמות פוליטיקאים שימוש בשם עצם בהתהוות ) ,(28.6%המרה בשם עצם כללי )(25.0%
והוספת הערה ) .(10.7%לעומת זאת ,בתרגום שמות כתבים ופרשים הושמטו השמות ב73.8%-
מהמקרים .ובפירוט:
•

במדגם מצאו  16מקרים של בחירה באסטרטגיה "שם בהתהוות" .הסימים בהתהוות שצפו,
מכווים לשלושה אשים שזכרו במהדורות השוות ,ולהם שם בהתהוות :השיים הראשוים
הם חברי הכסת יאיר לפיד ופתלי בט – שיהם חברי כסת שכסו לזירה הפוליטית רק לאחר
הבחירות בשת  ,2013ובזמן ביצוע המחקר טרם התקבע עבורם סימן-שם מובהק ,והשלישי
הוא יושב ראש הרשות הפלסטיית ,אבו מאזן ,שיש לו כמה סימים ,אך אין אחד שאפשר
לכותו סימן מוסכם מובהק.
כאמור )סעיף  ,(2השמות היתים לאשים שומעים שאים קשורים לקהילת החירשים,
מבוססים בדרך כלל על מאפיין חיצוי המקל את זיהויו של ושא השם .יתן לראות זאת
בסימים בהתהוות שיתו לבט וללפיד :בט סומן ברוב המקרים כ"כיפה" ופעם אחת וסף
לכך גם הסימן ל"דתי" ,ולפיד קיבל סימן שהוא מעין ליטוף השֵׂ ער בצדדים המזכיר לצופה את
ְשׂערו המלא.
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במקרה של אבו מאזן )מחמוד עבאס( ,סימן-השם מחולק לרכיב ויזואלי ולרכיב מילולי :לעתים
הוא סומן כ"משקפיים  +מאזיים" :משקפיים המצייים מאפיין בולט ויזואלית ,ומאזיים
שהם תרגום שמו – מאזן .בשאר המקרים הוא סומן כ"מהל/אחראי  +מאזיים" ,כלומר
שילוב של תפקידו עם תרגום שמו .פעם אחת בלבד הוא סומן כ"פלסטין  +מאזיים" .אבו מאזן
הוא שם שאימץ לעצמו על שם בו בכורו כמקובל בעולם הערבי ,אך בכל המקרים שכללו
במדגם ,צייו אותו כאבו מאזן ולא מחמוד עבאס .הדעת ותת שאילו קראו לו מחמוד עבאס
באחת המהדורות ,המתורגמן היה וקט את אחת האסטרטגיות שהוצגו לעיל ,מכיוון שאין
סימן מוסכם למחמוד עבאס.
•

המרה בשם עצם כללי ,כמו ממשלתה של מרקל ← ממשלת גרמיה; אורי אריאל ← שר הביוי
והשיכון ,מקלה על הצופה במקרים רבים להבין במי מדובר יותר מאסטרטגיות אחרות.

•

בסיווג אשים לפי מעמד או תפקיד כללו כל האשים שאים פוליטיקאים או כתבים ופרשים
בקטגוריה "אחר" .לאף אחד מהשמות האלה לא היה סימן מוסכם .האסטרטגיה השכיחה
ביותר בתרגומם הייתה השמטה ) (22.5%ואחריה המרה בשם עצם כללי ) .(18.1%שלא כשמות
פוליטיקאים ,ברוב המקרים המיר המתורגמן את השם ב"אדם" או "איש" או "ילד" שאים
מסייעים באותה מידה להבין במי מדובר.

 5.5שילוב אסטרטגיות
טבלה  – 5התפלגות בשילוב שתי אסטרטגיות
מתוך כלל הפעמים שהיה שימוש באסטרטגיה  – 1מספר ואחוז המקרים שבהם היא שולבה עם
אסטרטגיה 2
אסטרטגיה מספר 2

תרגום מקובל

תרגום מילולי

איות מלא והגייה מלאה

איות חלקי והגייה מלאה

איות חלקי והגייה חלקית

ראשי תיבות

הוספת הערה

המרה בשם עצם כללי

המצאת סימן-שם

הוספת סימן-שם שאיו
מופיע במקור

אידקס

תרגום
מילולי

סימן-שם בהתהוות

תרגום
מקובל

טעות בתרגום

אסט'
מספר 1

1

0

0

0

0

0

2

1

0

0

2

0

0

0.0% 16.7%

0.0%

0.0%

0.0%

0.0%

33.3% 0.0% 0.0% 16.7% 33.3%

0

0

0

0

0

0

4

0

0.0%

0.0%

0.0%

0.0%

0.0%

0.0%

80.0%

0.0%

0

0

0

0

1

0

0.0%

0.0%

0.0%

איות מלא
והגייה
0.0% 0.0%
מלאה
0

0

איות חלקי
והגייה
0.0% 33.3% 0.0%
מלאה
0

1

איות חלקי
והגייה
0.0% 0.0%
חלקית
0

0

0

0.0% 100.0% 0.0%

0

0

0

1

0

0.0%

0.0%

0.0%

33.3%

0.0%

0

0

0

0

0

0

0.0%

0.0%

0.0%

0.0%

0.0%

0.0%
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0

0

0.0% 0.0%
0

0

0.0% 0.0%
0

0

0

0

0.0%

0.0%

0

0

0.0%

0.0%

1

0

33.3% 0.0% 0.0%
0

0

0.0% 0.0%

0.0%

0

0.0%
1

סה"כ

6

100.0% 0.0%
1

5

100.0% 20.0%
0

1

100.0% 0.0%
0

3

100.0% 0.0%
0

1

100.0% 0.0% 100.0% 0.0%
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מתוך כלל הפעמים שהיה שימוש באסטרטגיה  – 1מספר ואחוז המקרים שבהם היא שולבה עם
אסטרטגיה 2
אסטרטגיה מספר 2

תרגום מקובל

תרגום מילולי

איות מלא והגייה מלאה

איות חלקי והגייה מלאה

איות חלקי והגייה חלקית

ראשי תיבות

0

0

0

0

0.0%

0.0%

0.0%

0

0

0

0.0%

0.0%

הוספת הערה

המצאת
סימן-שם

0.0%

0.0%

0.0%

0.0%

המרה בשם עצם כללי

המרה
בשם עצם
כללי

0

0

0

המצאת סימן-שם

הוספת
סימן-שם
3.4% 13.8%
הערה
4

1

הוספת סימן-שם שאיו
מופיע במקור

2

3

8

אידקס

0.0%

0.0%

0.0%

0.0%

0.0%

סימן-שם בהתהוות

ראשי
תיבות

0

0

0

0

0

0

טעות בתרגום

אסט'
מספר 1

4

0

0

0

0

0

0

0.0%

0.0%

2

3

6.9%

10.3%

7

0

0.0% 100.0% 0.0%
0

2

2

0.0%

6.9%

0

1

0

6

0

6.7%

0.0%

40.0%

0.0%

1

0

1

0

50.0%

0.0%

1

0

2

25.0%

0.0%

0

1

6.9% 27.6% 10.3% 6.9%

0.0% 50.0% 0.0%
1

0

0.0% 0.0%
1

1

3.4% 3.4%
1

0

46.7% 0.0% 6.7%
0

0

0.0% 0.0%
0

0

0.0%

0

0

0.0%

0.0%

0

0

0.0%

0.0%

0

0

0.0%

0.0%

1

0

סה"כ

4

100.0% 0.0%
0

29

100.0% 0.0%
0

15

100.0% 0.0%
0

2

100.0% 0.0%
0

4

אידקס
סימן-שם
בהתהוות
טעות
בתרגום

0.0% 25.0% 0.0%

0

0

0

0

0

0.0%

0.0%

0.0%

0.0%

0.0%

0

0

1

0

0.0%
5

0.0% 25.0% 0.0%
2

3

4

0.0% 0.0% 50.0%
0

0.0% 100.0% 0.0%

0

0

2

0

0.0%

0.0%

50.0%

0.0%

10

3

22

5

0

0

0.0% 0.0%
0

0

25.0% 0.0% 0.0%
2

1

13

0.0%
4

100.0% 0.0%
0

1

100.0% 0.0%
0

4

100.0% 0.0%
1

75

סה"כ
2.7% 6.7%

4.0%

5.3%

4.0% 13.3%

29.3%

6.7%

5.3% 17.3% 1.3% 2.7%

1.3%

100.0%

בשילוב אסטרטגיות הכווה היא לכל המקרים שבהם השתמש המתורגמן ביותר מאסטרטגיה אחת
כדי לתרגם היקרות אחת של שם עצם פרטי .במהלך איסוף התוים סווגה כל אסטרטגיה שהופיעה
ראשוה כאסטרטגיה  ,1זאת שאחריה  2וזאת שאחריה  .3לדוגמה:
 (1בית החולים רמב"ם ← בית החולים  +סימן מוסכם לרמב"ם  +חיפה :שילוב של תרגום
מקובל )אסטרטגיה  (1והוספת הערה )אסטרטגיה .(2
 (2פולארד ← האסיר  +שלו  +פ-ו-ל-א-ר-ד  +הגייה מלאה :שילוב של הוספת הערה
)אסטרטגיה  (1ואיות מלא )אסטרטגיה .(2
במדגם מצאו  75מקרים של שילוב שתי אסטרטגיות ושבעה מקרים של שילוב שלוש אסטרטגיות.
טבלה  5מציגה את המקרים שבהם שולבו שתי אסטרטגיות .העמודה מימין מציגה את האסטרטגיה
הראשוה שקטה ,והעמודות משמאל מצייות איזו אסטרטגיה וספת קטה.
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מסקות מיתוח הממצאים:
• האסטרטגיה שמצאה שכיחה ביותר כאסטרטגיה ראשוה במצבי שילוב אסטרטגיות ,הייתה
הוספת הערה ) 29מקרים( ואחריה המרה בשם עצם כללי ) 15מקרים( .תון זה מפריך את השערה
 ,4ולפיה הוספת הערה תבוא אחרי איות השם באופן חלקי או מלא .אסטרטגיות האיות הופיעו
כאסטרטגיה ראשוה רק בתשעה מקרים מתוך  .75ההשערה ִהתאמתה בחלקה מכיוון שכפי
שיתן לראות להלן ,ברוב המקומות שבהם הוסיפו הערה ,היא הייתה מלווה באיות ,כלומר רק
מיקום האסטרטגיות בהשערה לא התאמת.
• כאשר האסטרטגיה הראשוה הייתה הוספת הערה ,האסטרטגיה השייה הייתה בדרך כלל
) (51.7%אחת מאסטרטגיות האיות ,והפוצה שבהן הייתה איות חלקי המלֻווה בהגייה חלקית
) .(27.6%תון זה מתיישב עם הצורך לעמוד בלחץ הזמן בייחוד כאשר מדובר באסטרטגיה שייה,
מכיוון שהמתורגמן כבר "בזבז" זמן ומאמץ על הראשוה.
• כאשר האסטרטגיה הראשוה הייתה המרה בשם עצם כללי ,האסטרטגיה השייה הייתה
אידקס ב 40.7%-מהמקרים .יתן להסביר זאת במטרת האידקס לקשר בין שם עצם לקודה
בחלל כדי לאפשר לחזור על שם עצם זה שוב בהמשך ללא צורך להשתמש באסטרטגיה וספת.
• ב 11-מקרים הופיע תרגום מקובל במשולב עם אסטרטגיה וספת :חמש פעמים כאסטרטגיה
שייה ושש פעמים כראשוה .לדוגמה:
ירושלים ← ירושלים )תרגום מקובל(  +אידקס
תיהו ← ראש הממשלה  +ביבי )תרגום מקובל(
• ארבעת המקרים שבהם הומצא סימן ויזואלי ,כלולים אף הם בקטגוריה של שילוב אסטרטגיות.
ממצא זה איו מפתיע מכיוון שלא הוג שמתורגמן ימציא סימן יש מאין ולא יקשר אותו
לאובייקט בשום דרך:
+זקן  +דתי :סימון הזקן מסה להעביר לצופה את מראהו של
ָ
* ברוך גולדשטיין ← איש
גולדשטיין.
* פיטו ← רב  +גבות מקומרות
זקן  +אמריקה
* פולארד ← ָ
* משה פייגלין ← משקפיים  +פ'  +הגייה של פ'
מצאו שבעה מקרים בלבד שבהם השתמשו בשלוש אסטרטגיות בתרגום שם אחד .התברר
שהאסטרטגיה השכיחה ביותר כאסטרטגיה שלישית היא הוספת הערה )שלושה מקרים.(42.9% ,

 .6דיון וסיכום
המחקר שהוצג בחן את דרכי התרגום של שמות פרטיים לשפת הסימים הישראלית )שס"י(
בחדשות המשודרות בטלוויזיה הישראלית ,ומחבר בין שפה לחברה בכמה אופים :ראשית ,על ידי
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עצם העיסוק בתרגום לשפת סימים המשרת מגזר חברתי בעל צרכים ייחודיים .שית ,על ידי
בדיקת התרגום לטלוויזיה שהיא מרחב ציבורי מובהק .ושלישית ,על ידי התחקות אחר ורמות שהן
ביטוי להתהגות בחברה .המחקר עשה במסגרת חקר התרגום התיאורי Descriptive ) DTS
 ,(Translation Studiesוממילא איו עוסק בהערכת איכות ,אך תקוותו היא כי עצם הפיית
הזרקור אל התרגום לשפת סימים בטלוויזיה הישראלית תתרום לקידומו.
הממצאים העיקריים של המחקר עומתו עם ההשערות שבבסיסו ועם מחקרים קודמים ,לרבות
מחקרים על מתורגמות למדיה ובכלל:
•

בהתאם להשערה  ,1מצאה בהתהגות המתורגמים סדירות המעידה על פעילותן של
ורמות ,וממילא מעידה על ההיבט החברתי של התרגום לשפת סימים בטלוויזיה .במקרים
שבהם היה תרגום מקובל ,בחרו בו המתורגמים ברוב המקרים ,ממצא המאשש את
השערת המחקר .כאשר לא היה תרגום מקובל ,האסטרטגיה השלטת אצל שלושת
המתורגמים הייתה השמטה .ממצא זה תואם את מחקרו של סרגיו ) (Sergio, 2003שמצא
טייה להשמיט שמות עצם פרטיים בתרגום במדיה.

•

ביגוד להשערה  ,3שלפיה אסטרטגיית האיות תהיה השלטת אם אין תרגום מקובל,
האסטרטגיה שמצאה שכיחה ביותר הייתה השמטה ,אחריה המרה בשם עצם כללי ,אחר
כך הוספת הערה ורק לאחר מכן כל סוגי האיות – אף שאיחוד כל אסטרטגיות האיות
לקטגוריה אחת מציב אותן במקום השי בשכיחות האסטרטגיות 6.ממצא זה עולה בקה
אחד עם דברי פושהאקר ) .(Pöchhacker, 2004לדבריו ,כדי להתמודד עם טקסט מהיר
ואיטסיבי מתורגמים וקטים אסטרטגיות של דחיסה והשמטה .אפשר לראות בהמרה
בשם עצם כללי אסטרטגיה של דחיסה כי היא מאפשרת לדחוס שם ארוך ומורכב למילה
אחת .המרה בשם עצם כללי מתיישבת גם עם מחקרו של סרגיו ) (Sergio, 2003שמצא
שמתורגמים במדיה וטים להשתמש במוחים כלליים .אך הממצא הדון סותר את דברי
קלט בידולי ) (Kellett Bidoli, 2010: 179שטועת כי מתורגמים וטים לאיית שמות עצם
שאין להם סימן מוסכם בשפת הסימים.

•

מצא שברוב המקרים השמיטו מתורגמים שמות עצם פרטיים כאשר מסר מידע מבהיר
לפי השם או אחריו .מידע זה עזר לצופה להבין במה מדובר בלי שהשם ייאמר במפורש.
ממצא זה מאשש את השערה  .5לפי השערה זו ,בתרגום שמות עצם פרטיים שאים חיויים
להבת הכתבה ,ייטו המתורגמים להשמיט את השם או לאייתו באופן חלקי .בייחוד
תבלוט הטייה להשמיט שמות של כתבים ושדרים במהדורות החדשות משום שאים חלק
מרכזי בכתבה ,ותרגום שמותיהם מחייב פתרוות תרגומיים מורכבים ,כדוגמת איות
והערות ,שאים מתיישבים עם אילוצי הזמן.

 6כפי שצוין )סעיף  ,(2קהל היעד בארץ איו מרבה להשתמש בשיטת האיות .בהעדפתם אסטרטגיות אחרות ייתכן
התהלוך של קהל היעד.
שהמתורגמים מביאים בחשבון לא רק את אילוצי ההפקה שלהם ,אלא גם את אילוצי ִ
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•

כאשר המתורגמים השתמשו בכמה אסטרטגיות לתרגום שם עצם אחד ,מצא שברוב
המקרים הם השתמשו בהוספת הערה כאסטרטגיה ראשוה ,ושייה בשכיחותה הייתה
הבחירה בשם עצם כללי .כאשר האסטרטגיה הראשוה הייתה הוספת הערה ,השייה
הייתה ברוב המקרים אחת מאסטרטגיות האיות .בחירה בשם עצם כללי ֻלוותה פעמים
רבות באידקס.

•

בכל המקרים שבהם הומצא סימן-שם ויזואלי ,מצא שילוב עם אסטרטגיה וספת
הקושרת את סימן-השם המומצא לרפרט.

בחית מדגם גדול יותר עשויה להיב תוצאות סטטיסטיות מובהקות יותר שיאפשרו להסיק
מסקות מבוססות יותר על מגמות של מתורגמים בתרגום שמות עצם בחדשות .יש לקוות
שהמחקר הוכחי יהיה בסיס למחקרים וספים שיעסקו בושאים כמו אסטרטגיות בתרגום לשפת
הסימים של תופעות לשויות זולת שמות עצם פרטיים בחדשות ,הבדלים בבחירת אסטרטגיות בין
מתורגמים שולדו להורים חירשים ,ובין אלה שולדו להורים שומעים ,והבדלים בבחירת
אסטרטגיות במתורגמות בכסים או בקהילה לעומת מתורגמות בטלוויזיה.

הערה
תודתו תוה לפרופ' עירית מאיר על הערותיה ,הארותיה ותובותיה.
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Narrating for Affective Empathy: Verbal Discursive Devices that Elicit
an Experiential Connection in War-Related Trauma Narratives
Jacob Y. Stein and Rivka Tuval-Mashiach
Abstract
Upon repatriation, veterans of combat and war-captivity may need others with whom to share
the traumatic experiences they underwent during the war. Such an experiential connection is
encompassed in the term "affective empathy". However, given an inherent epistemic gap
between that which is known to the narrator-experiencer and the knowledge of those who listen
to the experiences being disclosed, the effort to achieve an experiential connection of this type
may face several discursive challenges. In the current study, we sought to identify verbal
discursive devices that veterans may utilize in order to overcome this difficulty and generate
an experiential connection with their audience. Israeli veterans' life-stories, collected in a
trauma-focused testimonial project, were examined. The identification and analysis of narrative
segments generating such an experiential connection yielded six relevant discursive devices:
(a) experiential self-repetitions, (b) thick sensory descriptions, (c) the conversational historical
present, (d) the self-referential "you", (e) experiential invitations, and (f) the use of metaphors,
similes, and analogies to convey the experience. Findings are grounded in interdisciplinary
literature and exemplified via the study narratives. Societal and clinical implications are
discussed, and future research directions are suggested.
Key words: affective empathy, trauma, discourse, experiential connection, narrative, veterans.

Introduction
In the course of battle, soldiers face stressors of a magnitude typically absent from everyday
life. These include, but are not limited to, a constant threat of personal annihilation, a gradual
decline in physical fitness, a persisting sense of uncertainty, the loss of comrades, exposure to
the grotesque, and the lack of basic necessities (Nash, 2007). For those who are captured by
the enemy, additional experiences of torture, humiliation, prolonged isolation, and a multitude
of other pernicious attacks on their physical and mental integrities may amass over the already
devastating experiences of war (e.g., Hunter, 1993).

175

Israel Studies in Language and Society

10 (1) – 2017

ים בשפה וחברהעיו

These experiences may be irrevocably etched into the veteran's soul and may engender several
psychopathologies, the most notable of which is posttraumatic stress disorder (PTSD),
entailing intrusive thoughts, avoidance of stimuli associated with the traumatic event, negative
alterations in cognitions and mood associated with the traumatic event, hypervigilance, and
significant distress and impairment in various domains (American Psychiatric Association
[APA], 2013). PTSD may afflict veterans of combat and captivity for decades after the war is
over (e.g., Solomon, Horesh, Ein-Dor, & Ohry, 2012; Solomon & Mikulincer, 2006). However,
the challenges inherent in the post-war period are not limited to PTSD.
One prominent aspect of the post-war period is the alienation of the returning veteran (Schuetz,
1945). Upon coming home, war veterans may find themselves in an unfortunate predicament
wherein they may feel experientially isolated from society (e.g., Stein & Tuval-Mashiach,
2015). It may seem to them that no one around them comprehends the extraordinary horrors
they have experienced. It is then imperative that society at large listens to the veterans' stories,
thereby assisting them in the process of recovery (Caplan, 2011; Sherman, 2015). Indeed, a
growing body of research indicates that telling one's trauma story may foster salubrious
outcomes (e.g., Pennebaker, 1999). Traumatic events may necessitate that others bear witness
to them (Felman & Laub, 1992). This can be accomplished by listening to the victims' stories
of their traumatic experiences and sincerely attempting to understand those experiences (e.g.,
Van de Merwe & Gobodo-Madikizela, 2007).
Victims of trauma, however, may require their listeners to do more than simply understand.
Some may need their audience to engage in what Stolorow (2014) identifies as emotional
dwelling, wherein "one leans into the other’s emotional pain and participates in it" (p. 81). As
noted by psychiatrist Jonathan Shay (1994), veterans may wish to tell their stories so that others
will "experience some of the terror, grief, and rage that the victim did" (p. 189). In this sense,
empathy becomes essential for healing traumatic wounds (Wilson & Thomas, 2004).
Empathy is a term that lends itself to diverse phenomena (Batson, 2009) and has thus led to the
emergence of a nuanced nomenclature. For the sake of our investigation, it is noteworthy that
scholars (e.g., Bachelor, 1988) have differentiated affective empathy, which goes beyond
understanding and encompasses the whole of one's capacity for affective and embodied
experiential connection (e.g., Aaltola, 2014), from cognitive empathy, which is first and
foremost concerned with a cognitive understanding of the other's experience.
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As several researchers have observed, empathy of any kind is achieved discursively (e.g.,
Bachelor, 1988; Wynn & Wynn, 2006). Arguably, people learn of other individuals' internal
states from the manner in which these are communicated, and they subsequently express (or
fail to express) their empathic affiliation in a discursive manner (e.g., Kupetz, 2014). It is here
that a discursive and indeed epistemic conundrum emerges.
[There are events] to which the experiencer has primary, sole and definitive
epistemic access. Because persons conceive experience as "owned" by a subjectactor, and as owned in a singular way, a "problem of experience" arises. In
particular, when persons report first-hand experiences of any great intensity
(involving, for example, pleasure, pain, joy or sorrow), they obligate others to join
with them in their evaluation, to affirm the nature of the experience and its
meaning, and to affiliate with the stance of the experiencer toward them. These
obligations are moral obligations that, if fulfilled, will create moments of empathic
communion [...]. However, recipients of reports of first-hand experiences can
encounter these empathic moments as a dilemma in which they are required to
affiliate with the experiences reported, even as they lack the experiences, epistemic
rights, and sometimes even the subjective resources from which emotionally
congruent stances can be constructed. (Heritage, 2011, pp. 160-161)
The epistemic gap delineated by Heritage is accentuated in cases of trauma, and the moral
obligation to bridge this gap is one that a society owes its returning soldiers (Caplan, 2011;
Sherman, 2015). The questions addressed in the current study are, then: How is this quest for
experiential connection, or in Heritage's (2011) words, "empathic communion", realized in
veterans' testimonial narratives? How is discourse utilized for bridging the aforementioned
epistemic gap? More specifically, how do stories told for the purpose of understanding differ
from those told for the purpose of achieving mutual experience? And what variations of verbal
language may assist narrators in conveying a given set of contents in a manner that will get
their audience to participate in the experience being disclosed rather than merely understand it
cognitively?
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Method
The data
In the current study, we examined interviews with Israeli veterans, all of whom took part in
combat during one or more of the Arab‒Israeli wars in the years 1947‒2006. The participants
included former prisoners of war and combatants who were never taken captive and were
purposively chosen for a previous study (see Stein & Tuval-Mashiach, 2015, for additional
information on initial sampling considerations). The interviews were obtained in the
testimonial project initiated by and conducted at The Israel Trauma Center for Victims of
Terror and War (NATAL). Although not primarily clinically or therapeutically oriented, since
it shares several elements of testimony therapy (Van Dijk, Schoutrop, & Spinhoven, 2003), the
testimonial project undeniably possesses some therapeutic qualities.
All narratives were obtained in face-to-face interviews with one of seven certified clinicians
(six women and one man) specifically trained for the purpose of conducting such interviews
for the testimonial project. All interviews were conducted in Hebrew, the participants' and
interviewers' native language. The relevant excerpts were translated into English by the first
author and verified as faithful to the original by the second author and another reader facile in
both languages.
Participation in the testimonial project generally occurred in response to advertisements posted
by NATAL. The advertisements highlighted both the potential personal gains of telling one's
story and the potential contribution to research and to national efforts to archive oral histories.
The interviews were filmed in such a way that only the participants' upper bodies were visible
along with some gesticulation and facial expressions. The interviews were semi-structured and
adhered to a general protocol while maintaining degrees of flexibility. The interview protocol
aimed to capture the participants' lives prior to the traumatic events, including family history
regarding parents' origins and participants' childhood and adolescence. The interview then went
on to examine the participants' military service and elicit a detailed account of traumatic events.
Last, the interview focused on life after the traumatic events ‒ from the time of discharge to
the present. In each part of the life-story, participants were encouraged to relate to their
perceptions, evaluations, and perceived ramifications of the occurrences.
Transcription
The testimonies that are featured in the current study were originally transcribed for a prior
phenomenological study (Stein & Tuval-Mashiach, 2015). The transcriptions included
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participants' grammatical errors, half words, silences, and pauses. Gestures, intonation, and
facial expressions were only partially transcribed. The transcriptions then remained in the
glossed form utilized in the previous study, and although a discursive orientation was employed
throughout the analysis (Potter & Hepburn, 2005), they were not converted to the more nuanced
transcription conventions of discourse analyses.
Analysis and Interpretation
Considering the length of the narratives (some consisting of over 2,000 lines of text), we first
extracted segments that we identified as contributing to an experiential connection between
narrator and listener. These were the segments that we felt "drew us in" as we were reading
them. We then defined the boundaries of each segment according to narrative content – in other
words, we tried to identify where the specific story began and where the narrator moved on to
relate another story or episode. Within the delimited segments of narrative, we then set about
identifying the discursive constituents of the narrative that may have engendered the
aforementioned sensation of being drawn into the experience.
The analysis included an analytically inductive process. Clauses were initially coded by their
discursive appearances (e.g., quotations, metaphors, direct speech, etc.) and subsequently
recoded according to a rationale explaining their possible discursive function. At the same time,
we iteratively returned to the holistic narratives, reading and rereading them in search of other
instances wherein the identified discursive devices might be identified. In this manner, we
examined whether these discursive formations consistently operated in the same way, either
discarding or otherwise reconsidering the devices that proved irrelevant along with their
designated codes. Relevancy and irrelevancy were determined by the success or failure to
produce a rationale that could explain the mechanism of the discursive device identified as well
as consistency throughout the accounts. For instance, the sentence, "You don't know what it's
like," was initially coded as a form of "negation." However, upon recognizing the ubiquity of
negations and their multiple discursive functions, it was later coded as a case of "experiential
invitation," which seemed to contribute more to the force and functioning of the utterance.
Finally, we scrutinized linguistic as well as psychological literatures for observations
supporting our subjective reading and emerging rationales.
Findings
Given the flexibility of language and the ingenuity of its use, there is probably no way of
reaching an exhaustive taxonomy of devices that serve the desired goal of the current study.
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Nevertheless, we managed to uncover six verbal discursive devices that we suspect may be
instrumental in eliciting an experiential connection between narrator and listener. These are:
(a) experiential self-repetitions, (b) thick sensory descriptions, (c) the conversational historical
present, (d) the generalized "you", (e) experiential invitations, and (f) the use of metaphors,
similes, and analogies when conveying an experience. As is evident below, the communicative
force of these devices may be especially powerful when utilized together in thick descriptive
narratives. Using several of these devices in tandem, it would seem that narrators speak their
experiences rather than talk about past events. In so doing, they draw their audience into the
experience and engage them in empathic communion. Below, we first address each of the
devices separately, so as to isolate and demonstrate each one in its unique contribution. Only
then do we demonstrate their more complex and interpenetrating manifestation within the
narratives.
Experiential Self-Repetitions
We chose the term "experiential self-repetition" to denote the narrator's repetition of what an
experience was like rather than a repetition devoted to some detail in the event that is being
disclosed. In this respect, it has been argued that repetition serves as an intensifier (Bazzanella,
2011) and as such possesses evaluative properties (Labov, 1972) – that is, it answers the
question, "Why is this story being told?" and contributes to the point the narrator is working to
convey.
Any story may be told in an infinite number of ways and include or exclude elements of content
or form according to the message or end-point the narrator wishes (consciously or
unconsciously) to convey (Spector-Mersel, 2011). Thus, elements that are relevant to the endpoint are included and emphasized, irrelevant elements are excluded, and contradictory
elements are silenced, minimized, or deliberately omitted. Although Spector-Mersel focuses
primarily on claims of narrative identities, her principles are applicable to any end-point.
Accordingly, the overrepresentation of an experience may be utilized for the sake of
emphasizing the experience in the service of the narrative's end-point. By repeatedly stating
one's affective state, one may signify that the end-point of the narrative is one's personal
experience. Thus, the narrator increases the chances of conveying the affective aspects of the
experience to his or her audience as he or she establishes its significance. Substantiating such
significance constitutes one of several building tasks accomplished by discourse (Gee, 2011).
A narrator may choose to emphasize the significance of an opinion, an occurrence, or, in this
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case, an affective or experiential state. When the latter is the case, greater experiential
connection may be facilitated.
For instance, consider the following excerpt taken from Sam's testimony1. Sam is a veteran of
the 1973 Yom Kippur War. In this segment, he tells of being assigned to a team commanded
to embark on a rescue mission. The command entailed entering a battle zone where many others
had previously been killed. This segment describes the experience of being ordered to enter
this death zone2:
… and then he [the commander] gave us the order to go in… to the zone. And
this is actually the point that I can say about it that it was a point where it was
clear to all of us, no one had any doubt that we were going to die. That is, there
wasn't any… and that is one of the amazing things of… of… when you look at it
and you think about it in a logical or a cold rational way. We were about to die.
And we knew we are going to die. And we had no doubt about it. So much that
we wrote letters to the families, and… it was clear to us. That is, it was crystal
clear that we are now going to do something that we saw that all who have gone
in before us died. Um… APCs [armored personnel carriers – J.Y.S.]… um… we
had no doubt that the APC would be hit by a missile and we would die. And
really Danny [the commander – J.Y.S.]… gave an order to leave as few people as
possible on the vehicle so fewer people would die. And that's it, it was perfectly
clear that we are going to die.
Within these 12 lines, Sam alludes to the certainty of his and his comrades' approaching death
no less than eight times. Indeed, his repetition conveys and accentuates this horrifying
experience. By referring to the experience over and over again, Sam renders his affective state
unequivocal and resounding. The repetition conveys the experience, gives it prominence, and
increases the listener's capacity to experience the horror together with the narrator.

1

All names have been obscured for the sake of keeping participants' identities anonymous.
Throughout the paper, we display only the translated text and not the original or transliterated Hebrew. As
demonstrated by other studies (e.g., Borochovsky Bar-Aba, 2008) wherein both translated and transliterated
transcriptions are exhibited, as well as by the bilingual literature supporting the findings, the linguistic variations
translate well between the two languages. Nevertheless, the original transcriptions may be provided upon request
from the first author.
2
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Thick Sensory Descriptions
An additional device capable of generating this sense of being drawn into the experience is the
use of sensory descriptions. When sensory information is provided, the audience may feel
enmeshed in the experiences and scenarios depicted by the narrator as a result of their enhanced
vividness. As Heritage (2011) notes, "With each increase in detail, a teller increases pressure
on the motivation and ability of the recipient to respond empathetically" (p. 181). Detail is a
major form of mutual participation on both the part of the speaker and that of the listener since
it enables the construction of an image or a scene (Clark & van der Wege, 2015; Tannen, 2007).
This is true of environmental detail such as the location of objects and may be even more
compelling when the detail is sensorial and experiential.
From a psycholinguistic perspective, Bucci (1995) identifies the degree of narratives'
referential activity as a prominent element in narrative evaluation. Referential activity concerns
those characteristics of spoken or written language that make it referable to the listener's own
experience. Such referential activity connects discursive manifestations to emotional
representations on a nonverbal level. Sensory descriptions generally possess high referential
activity owing to their contribution to a sense of concreteness.
For instance, when telling the story of having nothing to eat, one may say, "There was nothing
to eat, I was famished." From an experiential perspective, this conveys the feeling of starvation
only to a certain extent. Consider, however, the following alternative: "There was nothing to
eat, I was famished. My throat was dry. I could hear the rumbling of my stomach, grrrrrrr. I
felt it slowly shrinking inside me." The enhanced sensory detail vivifies the experience and
affords greater access to it.
Moving to the realm of trauma, MacCurdy (2001) suggests that the sensorial manner that posttraumatic narratives assume may be of great use in teaching writers how to utilize sensory detail
as they strive to bring their stories to life. To this effect, Boris, a participant in our initial study,
described his first months after returning from the battlefield as follows: "I had a desire like to
give a lot of detail that is frightening and… like I wanted to project what I had felt so other
people would feel it" (Stein & Tuval-Mashiach, 2015, p. 126). It is clear that for Boris, the
abundance of detail served to project his experience on to others by generating as vivid a
narrative as possible for his audience to apprehend.
Returning to Sam's aforementioned depiction, when he recounted how the team assigned to the
rescue mission ran across the exposed terrain while bullets were fired at them incessantly, he
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noted the following: "On the way we hear the tzzzzzzz tzzzzzz. When the bullets pass close to
the ear, it makes this howl, sort of tzzzzzzzzzz. You hear it only when a bullet passes ten
centimeters from your ear more or less." By taking his audience through the sound of the
bullets, Sam draws the listener into the scene.
Undeniably, the text does not provide any indication concerning the motivation underlying
such language use. Nevertheless, regardless of the narrator's conscious intentions, it may still
be argued that the use of sensory descriptions possess a capacity to transmit to the listener some
of the experiential attributes encapsulated by the utterance. As Potter (1996) explains, "[i]t is
possible to consider utterances being fitted to contexts in ways that perform actions without
necessarily involving the speaker in thought-out, strategic planning" (p. 46). In other words,
ascribing skill and action to utterances does not necessarily mean that one is conscious or
unconscious of such intent, but merely that one is tacitly using a strategy that works in a certain
manner.
The Conversational Historical Present
Another device employed by narrators is the use of the present tense while recounting past
experiences. Considered a tense in its own right, such language variations are known as the
conversational historical present (CHP; e.g., Schiffrin, 1981; Wolfson, 1982). One theory
regarding the role of the CHP in narrative is that of dramatizing and vivifying the description
so as to enable both speaker and listener to relive it. Employing the present tense when narrating
the past may be metaphorically portrayed as bringing the experience to the interlocutor. That
said, perhaps it would be preferable to view it as the act of bringing the interlocutor into the
experience. As such, it is considered part of a performance, the goal of which is to get one's
audience to react to the narrative (Wolfson, 1982). Thus, if one were to attempt to break the
discourse into segments according to temporal factors (e.g., Kupferberg & Green, 2005), one
would find the actual time of the occurrences and the discursive time to be at odds, with present
and past not easily discernable discursively.
In this respect, Kupferberg and Green's (2005) discourse analytic approach to troubled talk –
the four world model, wherein each temporal indication represents a discursive world where
narrators position themselves in relation to others – is most illuminating. Accordingly,
researchers pursue "linguistic devices that narrators use to position themselves in the narrated
past and sometimes also in future or possible worlds that are unfolded in the present vis-à-vis
other interlocutors" (Kupferberg & Green, 2008, p. 262). Once these temporally situated worlds
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are identified, the researcher then constructs an understanding of the participants according to
his or her own perspective, a fourth world in which the discourse resonates. In this setting,
tense shifts utilizing the CHP constitute a figurative device operating as an evaluative resource
that "shortens the distance between the narrated world and the present" (Kupferberg & Green,
2005, p. 172). The "present" in this case is the ongoing interaction between narrator and
listener.
Conversely, Tobin (1989) argues that considering tenses as mere indications of the time of
events is rather simplistic, partial, and inadequate. He maintains that tenses operate on
multidimensional axes, thus promoting either distance or proximity in speaker‒listener
interactions. Concomitantly, the use of the CHP is significant not in and of itself but as a means
of avoiding the use of the more distant past tense (Wolfson, 1982). Therefore, the CHP may be
utilized in order to overcome the seemingly unbridgeable epistemic gap inveterate in narrating
traumatic events.
The CHP appeared ubiquitously in the text. For instance, Dan mentions a time during the war:
1

I already understand at that moment that we are actually in a territory that is

2

completely under Egyptian control, they are shooting at us, we in fact return to a

3

place where there is no way to descend right or left because there are mines, and

4

we are alone. I start driving south, and I try to drive fast and then they probably

5

realized we were there, [they] saw… they raised an illuminating bomb right above

6

us…
Almost this entire segment, as well as a lengthy segment of text that preceded it, is in the CHP.
This is because the focus is on the experience rather than only on the events taking place, as
indicated in the narrator's mentioning of his coming to an understanding of the situation at hand
– an understanding he might wish his interlocutor to share. Notably, only in lines 4-5, as Dan's
focus turns from his experience to the actions of the enemy, does he return to the "appropriate"
past tense.
The Self-Referential "You"
Several researchers (e.g., Borochovsky Bar-Aba, 2008; Perez, Tobin, & Sagy, 2010) have
recognized that the transition to the second person pronoun when in the process of narrating an
experience is yet another way to increase the narrator's proximity to the listener. In a way, not
only does such phrasing position past occurrences in the present, as does the CHP, but it also
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discursively substitutes the protagonist for the listener and ostensibly positions the latter as the
primary experiencer.
Horvitz (1999) terms this phenomenon the "pseudo-present" ("present" as opposed to
"absent"), thus implying that the pronoun only ostensibly implies one's present interlocutor.
Accordingly, she argues, such discursive alterations in pronouns are of important
communicative value because they imply solidarity, saying "me and you" or "you, like me,"
would have felt what I felt if you were in the same situation. In her words:
A communicator asking to "touch" his addressees, to "reach" up to them in the
full sense of the word, to generate with them some partnership in a given
experience, or feeling or a given position, would most naturally say "you" and
mean "you (and) me" in a short and effective discursive move. (p. 21)
Although the studies mentioned above present analyses that address the Hebrew language, this
phenomenon is also prevalent in spoken English, although it is known by different names.
O’Connor (1994), for instance, speaks of the "involving you" and "interpersonal you", while
Stirling and Manderson (2011) refer to the "generalized you." Although the terms may differ,
their discursive apparatus remains the same, namely, to "recruit audience empathy and
alignment" (p. 1597). To this end, they urge, one may utilize the generalized "you". Stirling
and Manderson, very much like the present authors, disclose that this discursive variation made
them feel as if the participant "is trying to describe a specific bodily sensation to someone she
knows has not experienced this, to 'talk the addressee into' an understanding of what she feels"
(p. 1593).
The ubiquitous appearances of the self-referential "you" in the text indicated that it often also
entails the use of the CHP and its properties, with the result that the two frequently co-occurred.
This is illustrated in Sam's account of the sound of the bullets presented above. Another veteran,
for instance, noted: "I was with the driver outside. There is no one in the street, that is to say,
you are out there alone. In the second bombing, there are casualties." The depiction begins in
the past tense, moves to the CHP, then alternates to the self-referential "you", and concludes
once again in the CHP. Using an explanatory phrase such as "that is to say", the narrator then
employs the self-referential "you" to reinforce the CHP and experientially connect the
interviewer to the experience that is being disclosed.
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Experiential Invitations
Within the interactional flow of experiential sharing, one may encounter enunciations that
explicitly address the interlocutor, as if inviting her or him to engage, to some extent, in the
experiences disclosed by the narrator. Expressions such as "Imagine that you…", "Think of
yourself in this…" or more simply "Now look…", "You see what I mean?", "Now you must
understand that…" and so on, address one's interlocutor directly and call for engagement in the
experience disclosed just before or immediately after the utterance. It is as if the narrator
implores his or her interlocutor to participate in the experience. Clark and van der Wege (2015)
treat these invitations as devices that solicit participation and joint pretense in the narrator's
storyworld. As they explain, "A joint pretense is an activity in which two or more people jointly
act as if they were doing something that they are not actually, really, or seriously doing at that
moment" (p. 417). As stories are narrated, the narrator utilizes discursive devices in order to
invite the listener to pretend that he or she is part of the story, and participate in the experiences
being told.
One participant, for instance, described the torture he endured in captivity as follows: "Imagine
that you are tied…," thereby practically imploring his interviewer to imagine herself
undergoing the experience. Another veteran, describing fellow soldiers who survived an attack
by the enemy, said, "You know, they are miserable, standing there… Think – they lost most of
their friends…." Utilizing experiential invitations of this kind, the narrator urges his
interlocutor to draw on what she knows and thinks of the experience and what it must have
been like.
Another way of engaging one's audience in the experience may be to explicitly challenge their
epistemic rights concerning that experience. Statements such as "You don't know what it's
like…" or "I don't know if you are familiar with this…" may urge audiences to fill in the
epistemic gap in an attempt to transpose themselves into the experience and imagine the
narrator's storyworld. This may be better understood by drawing on Davies and Harré's (1990)
positioning theory, according to which discourse is utilized in order to position interlocutors in
relation to each other within and beyond the discursive interaction. It may be argued that
employing experiential invitations accomplishes two primary positioning objectives. First, it
positions the interviewer in the role of recipient of the experience and reestablishes the
hierarchy of epistemic rights wherein the experiencer-narrator is the knower and the
interviewer is the experientially ignorant. Second, it discursively enmeshes the interaction
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taking place in the present with the occurrences of the past (Kupferberg & Green, 2005),
thereby drawing the interviewer into the narrator's storyworld.
A subtle yet important distinction must be drawn between the use of the second person pronoun
in an experiential invitation and its use as a self-referential "you". In the former, the use of the
second person is grammatically sound – the narrator truly addresses the other person. In such
instances, if the "you" were to be substituted for an "I", the subject, and indeed the meaning of
the sentence, would be completely altered. If, however, the first person pronoun "I" were to
substitute the self-referential "you" and the tense altered to a past tense, the meaning invariably
remains the same. For instance, while the utterance "I sat down to write and my mind went
blank. You just sit there and you can't write a thing" is identical in meaning to "I sat down to
write and my mind went blank. I just sat there and couldn't write a thing", the utterance
"Imagine you are walking down the road" differs from "Imagine I was walking down the road"
from the point of view of both time and subject. The above examples notwithstanding,
experiential invitations may occasionally lead to subsequent utilizations of the self-referential
"you". In such cases, as will be demonstrated below, the distinctions become somewhat
obscured.
Metaphors, Similes, and Analogies
According to the conceptual metaphor theory (e.g., Landau, Robinson, & Meier, 2014), the
metaphor is not merely a variation in word use, but is also a social tool that facilitates the
comprehension of difficult, at times abstract, concepts by means of associations with more
readily conceived and concrete ones. Hence, one way to impart an experience to another
individual when one suspects that the latter is practically incapable of relating to this experience
is by using tropes such as metaphors, similes, or analogies. These convey – and indeed translate
– the experience into terms that are familiar to the intended audience. Moreover, figurative
speech of several kinds may be typical of troubled talk, since it possesses a summative nature
that permits better communication and negotiation of experience (e.g., Kupferberg & Green,
2005). Indeed, many scholars have observed that pain defies representation and is then typically
communicated through such devices (e.g., Schott, 2004). Similarly, it has been suggested that
trauma – in itself a metaphor for wound – gives rise to a vast array of metaphoric expressions
that one may draw upon in an attempt to make sense of the experience and communicate it to
another person (Wilson & Lindy, 2013).
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In this respect, Moser (2000, paragraph. 3), notes as follows: "Metaphors are analogies which
allow us to map one experience in the terminology of another experience and thus to acquire
an understanding of complex topics or new situations." When interlocutors do not share
epistemic rights concerning a referent experience, individuals may then choose (either
consciously or unconsciously) to describe those experiences by alluding to other experiences
more familiar to their interlocutors. In other words, by relaying one experience by means of
another experience, the experiential gap might be bridged to some extent (Fainsilber & Ortony
1987; Ortony 1975). As Shinebourne and Smith (2010, p. 66) contend, "Metaphors can convey
multiple meanings simultaneously in a compact, intense, and vivid imagery" and therefore
"may draw in the listener to establish a closer connection." Thus, for instance, one participant
conveyed the absurdity of military experiences by stating that "the army was the kingdom of
delusion for me," and another claimed that being in a tank was "like a box of sardines," and
that the experience of running when under fire was "like in circuses, in a shooting gallery." Of
the latter he then said, "I don't know… in short, there are no words to describe this situation."
This explicit admission of being at a loss for words then explains why the participant resorted
to metaphor as a means of conveying an otherwise ineffable experience, alien to the listener,
by translating it into something more familiar and readily accessible.
Co-occurrences of Experientially Connecting Discursive Devices
In this section, we demonstrate the simultaneous application of the discursive devices as they
occur within the study's narratives. As opposed to the examples provided above, wherein each
device was relatively isolated from the others, in conversational narratives, interviews
included, the discursive devices co-occur, and thus amplify the experiential connection effect.
Below, we present several depictions that illustrate such co-occurrences.
Consider the following depiction proffered by Max, a former prisoner of war who was taken
captive by the Egyptians during the 1973 Yom Kippur War. The excerpt depicts his experience
of surrendering to the enemy directly before being carried away to captivity.
1

And then he [an Egyptian officer] took us to an observation point. Next to the

2

observation point was a raised [Israeli] flag. The mast with our flag was full of

3

holes [...] and he says to me, "Lower the flag," and I lower the flag [...]. And then

4

he suddenly says to me, "Raise the Egyptian flag" [...]. And I am suddenly saluting

5

the Egyptian flag, and you know what… it was like… I felt like a rag, that [they]

6

wring and wring and wring till the last drop… a lemon, [with] just the peel
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7

remaining. I really felt as if I am drained to the end. And I am after a week with no

8

sleep and after a week that [...] I haven't eaten a thing almost, and… I feel… I will

9

tell you, totally drained, simply totally drained. I felt shame, felt… I was ashamed,

10

truly ashamed. I wouldn't say that I was afraid as much as I was ashamed at that

11

occasion, umm… that I'm saluting the Egyptian flag with David and Eli beside me

12

and… I felt terrible shame, ultimate shame. And they took us back to the other side

13

of the [Suez] canal.
In this excerpt, Max shares the devastating experience of his post's surrender to the enemy,
which was, for him, characterized first and foremost by experiences of utter exhaustion and
shame. Leading up to the moment of surrender, Max begins by providing details of the integrity
and state of the flag (line 2), a symbol of a sovereignty about to be lost. Max then employs the
conversational historical present as he describes the lowering of the flag and the raising of the
Egyptian flag (lines 3-5). The CHP is also instrumental in his description of the sensation of
the utter exhaustion that accompanied this act ("I am suddenly saluting"; line 4). Amplifying
the already vivid experience, Max then explicitly addresses his interviewer (line 5) and urges
him to participate in the experience ("you know what"). In so doing, he substantiates the
positioning of the interviewer in the role of the recipient of the experience and himself as the
experiencer informing his interlocutor of something the latter currently does not know.
Max then provides a twofold metaphorical depiction of his exhausted state. In lines 5-9, he
depicts the experience as analogous to a wrung rag or a lemon whose juice is being squeezed
out of it until it is completely drained. The use of figurative clusters such as this serves to
elucidate the experience from the narrator's experiential perspective (Kupferberg & Green,
2008). Such a description translates the experience into a more familiar one that enables his
listener to relate to it. Notably, he emphasizes this state and imbues it with further significance
by repeating it no less than five times in this condensed narrative excerpt. A similar repetition
is evident as Max goes on to describe his sense of utter shame (lines 9-12). He mentions the
words "shame" and "ashamed" no less than six times in these few sentences. Utilizing three of
the devices delineated above, Max's experience of a weary and shameful surrender becomes
not only penetrating in its clarity, but also accessible to an audience that has never undergone
a comparable experience.
Below is an additional excerpt that may serve to exemplify the utilization of the devices above
– particularly that of sensory detail and blunt experiential invitations. This is an account by
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David, another soldier who was captured during the 1973 war. In this excerpt, David describes
the torture he endured in captivity.
1

But look, with everything I had read [material he read about war captivity prior to

2

the actual event – Authors], there were things that… listen, when you experience

3

it, I told you, you read, you skim over "whipping of the feet." Besides, the…

4

whipping, what did you think "whipping" is? They give you a kind of spanking,

5

what do I know? You don't know what it is, this… that your right foot becomes

6

this… to this day, people hear "whipping", they don't know what the complications

7

are. OK, you were beaten on the feet. The thing is not the beating on the feet.

8

That… believe me, it was worse, sometimes it was a pleasure to lose consciousness.

9

You lose consciousness, it's like… you dive into something… the problem is when

10

you wake up, and everything is gushing with blood and agonizing pain.

This excerpt, like the others preceding it, is quite difficult to grasp. Arguably, this is
attributable first and foremost to its content. Nevertheless, this difficulty is exacerbated by
the variations in language employed by the narrator, extensive use of the self-referential
"you", and, in particular, the blunt experiential invitations. David first addresses his
interviewer with "look" (line 1), followed by "listen, when you experience…" (line 2),
which work in tandem (a) to get the interviewer's attention focused on the experience, and
(b) to reinstate himself as the experiencer–knower, and his audience as the party that lacks
any knowledge of the experience.
Further establishing this hierarchy, David then repeatedly "forces" his interlocutor to
acknowledge her (and other people's) ignorance concerning the experience (lines 3-7),
culminating in the notion that she must "believe" him (line 7) that the case is worse than she
ever thought. It is not clear throughout the account whether his use of the second person
pronoun is instrumental as a self-referential "you", an experiential invitation, or both. This
is largely dependent on the listener's subjective interpretation. Either way, the utterance
achieves its goal, and the anguish of the torture is experientially conveyed. The vividness
of the experience is particularly sharp when David concludes with a description of his
bloody feet and agonizing pain (line 10).
Addressing this experience in another proximate section of the interview, David employs
an experiential invitation with metaphor and sensory depiction in reference to the battered
feet: "…every foot becomes like, you've seen when you let dough rise? Every foot is like
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that. [...] The foot becomes something you can't touch." This is a two-phase experiential
invitation: his interlocutor is invited to visualize and connect to the image generated by the
metaphor of the rising dough and then apply that image to the actual experience described.
Drawing on all of the discursive devices, narrators like David hammer the experience in,
experientially connecting their audiences and soliciting affective empathy.
Resorting to several of the above-mentioned discursive resources conjointly is not
uncommon in troubled talk (Kupferberg & Green, 2005). Such instances are referred to as
"figurative conspiracies" (p. 173). These are identified as means of negotiating meaning in
troubled talk, in junctions wherein the narrators reach an emotional climax during narration.
Pursuant to this perspective, we maintain that these "figurative conspiracies" may
additionally, if not primarily, be utilized in the discloser-disclosed to interaction for the
purpose of generating a stronger experiential connection between narrator and audience and
eliciting the latter's affective empathy.

Discussion
In the current study, we sought to uncover verbal devices utilized by veterans to promote an
experiential connection between narrator and listener. Six such discursive devices were
identified. First, people may encourage their audience's experiential connection by
repeatedly disclosing the experiential attributes of what they have undergone, thereby
making the experiential facet of the event the end-point of the narrative. Second, people
may describe their experience with an abundance of sensorial components so as to enable
their interlocutors to imagine their experience and connect experientially. Third, narrators'
discourse may vary in tense, using the present tense to depict experiences which occurred
in the past. Fourth, a variation in pronoun may occur, as narrators employ a self-referential
"you" (i.e., they use the second person pronoun when describing their own experience).
Both the present tense and self-referential "you" may be used in order to bring the depicted
experience closer to one's audience, thus enhancing the interlocutors' capacity to connect
experientially. Fifth, narrators may implore their audience to imagine themselves going
through the experience or otherwise invite them to share the experience. Sixth, they may
resort to metaphors, similes, and analogies, thereby translating an experience with which
their audience is unfamiliar into other experiences to which the listeners may more readily
relate.
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Common to all six discursive devices is the notion that narrators render their personal
experiences more accessible to their interlocutors, and consequently, by increasing their
referential activity (Bucci, 1995), they increase the likelihood that their audiences will
affectively empathize and experientially connect with that which they disclose. As is evident
in the narratives above, utilizing these devices in tandem may amplify the communication
of experiential aspects in such a manner that interlocutors may be drawn in and share some
of the narrator's experience. As devices are interwoven with one another, they condense the
experience within the detailed story into powerful figurative configurations, potentially
enhancing interactional communication (Kupferberg & Green, 2005).
These observations are significant first and foremost because they shed light on the manner
in which discourse may be utilized to facilitate experiential connection and communicate
personal experiences intersubjectively beyond the monadic isolated self. As the literature
supporting these findings suggests, these devices are not a unique characteristic of posttraumatic discourse; rather, they are ubiquitous in quotidian experiential sharing and as such
are also employed routinely by veterans for this purpose. Indeed, all human beings need to
feel that their experiences are shared by other people in the sense that others think, feel, and
believe the same things vis-à-vis a given reality as the narrator does (Echterhoff, Higgins
and Levine, 2009). To this end, they utilize narrative (Clark & Van der Wege, 2015). In the
current study, in fact, we also witnessed experiential sharing in non-troubled talk (e.g., talk
of hobbies and affections) which involved experiences that the narrators wished to share
with their audience.
In cases of severe traumatization such as war and captivity, however, efforts to achieve such
an experiential connection become pertinent (e.g., Stolorow, 2014). Trauma testimonies
represent instances wherein bridging the epistemic gap between narrator and audience may
be crucial for breaching veterans' experiential isolation and paramount for stimulating
healing (e.g., Sherman, 2015). The current study may then have important implications first
and foremost from a societal-psychological perspective, as well as for direct future research
concerning discourse in more mundane contexts wherein experiential sharing plays a pivotal
role.
Potential Clinical and Societal Implications
A major risk factor in the development of PTSD is the lack of social support (e.g., Brewin,
Andrews, & Valentine, 2000). At times, the support that trauma survivors require entails
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others listening to their stories and bearing witness to them (e.g., Felman & Laub, 1992;
Van de Merwe & Gobodo-Madikizela, 2007). The inability to relate one's experience and
find the words to convey it adequately and coherently, however, is a challenge that trauma
survivors face as they contemplate narration (e.g., Andrews, 2010; Bar-On, 1999). Thus, as
far as clinical practice is concerned, the observations delineated above may benefit trauma
survivors who wish to learn ways of communicating their experience to others. Taking into
account their need for empathic attunement (e.g., Wilson & Thomas, 2004) to the point of
mutual experiencing (Stolorow, 2014), gaining knowledge of such communicative devices
may assist them in their attempt to share their traumatic and post-traumatic experiences and
overcome the aforementioned epistemic gap. Furthermore, trauma narratives working
toward testimonial objectives do not necessarily adhere to the rules of narrative coherence
(Andrews, 2010). This realization makes allowances for discursive variations that may
otherwise have been considered simply to be narrative inadequacy.
An additional clinical implication concerns empathic responses. Considering that different
empathic reactions (e.g., cognitive vs. affective) may either succeed or fail in attuning to a
person's needs (e.g., Wynn & Wynn, 2006), it may be beneficial for clinicians as well as
other support providers (e.g., spouses) to be able to identify those junctions in trauma
disclosures where narrators might practically require affective rather than cognitive
empathy. The current study may be a first step in this direction. While the findings above
do not unequivocally show that the discursive devices are indicators of a need for
experiential connection, nor in fact do they imply a necessary motivation of any kind, this
is a plausible direction, and one worth pursuing in future research.
Study Limitations and Future Research
The current study has several limitations that must be acknowledged and should be
addressed in future research. First, the narratives examined in the current study, as well as
the literature supporting them, are situated within a very specific discursive and experiential
context (i.e., war trauma-focused testimonies in Western Hebraic and Anglo-Saxon
cultures) that may restrict generalization. Future research may address the question
underlying this study in more diverse contexts (post-traumatic or otherwise) and cultures
thereby further validating or challenging these observations. Furthermore, given that the
observations above draw mostly on our subjective interpretation and supporting literature,
future research might approach this subject experimentally and examine whether (a)
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narratives exhibiting the devices above demonstrate a statistically validated tendency to
evoke greater affective empathy in audiences as compared to narratives in which these are
absent, and (b) whether soliciting narratives designed to communicate experiences to their
fullest extent (e.g., by asking phenomenological questions such as "What was that like?")
elicits the use of these discursive devices.
Second, the current study displays a broad spectrum of discursive devices and therefore
could not discuss any of them in depth. The significance of the study, then, resides primarily
in collating these devices and exemplifying the manner in which they may work together to
facilitate experiential connection. Future research should further address each of the
discursive devices delineated above separately (e.g., Wolfson, 1982) as well as examine
attributes of their appearances in tandem in various discursive contexts.
Finally, our findings are to be understood non-restrictively in three ways. First, we do
not claim that the discursive phenomena delineated above represent an exhaustive inventory
of discursive devices instrumental for experiential connection; there may indeed be others
(e.g., Clark & Van der Wege, 2015). Second, we deliberately concentrated solely on the
wording of the narratives. Future research should focus on non-verbal discursive devices
such as gesticulations, facial expressions, and prosody, and examine their role in generating
experiential connection as well as their co-occurrence with the devices above. Third, in this
study we have attended principally to the form of the narrative and its discursive constituents
while somewhat ignoring its content (Liblich, Tuval-Mashiach, & Zilber, 1998), which
undoubtedly also plays a role in the elicitation of experiential connection. Future research
would do well to examine the relation between form and content in this respect.
Nevertheless, the current study demonstrates the importance of the field of discourse
analysis for that of clinical practice and thus, we hope, may further promote a dialogue
between these two seemingly disparate fields of inquiry.
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ספרים ועוד
משולחה של עורכת מדור הביקורת
בארבעת הספרים הסקרים במדור הספרים בולט הדיון המעמיק בבחית שיטות המחקר שבחרו
לדיון ביחסים שבין שפה לחברה .ארבעתם מציעים אפשרויות להתבוות רפלקסיבית בשיטות אלה
ובאפשרויותיהן .בספריהם של יאיר אור ושל סמדר בן-אשר משולבת התבוות-העל הזאת בבחית
הושאים ההיסטוריים העומדים במרכז הספרים.
ספרו של דסי ) ,(Danesiשסוקרת עיב ארגמן ,עוסק בשפה ככלי לייצוג חברה ולהבתה .ארגמן
מדגישה כי יתרוו של המחבר הוא יכולתו לשלב בין תחומי מחקר קלסיים ועכשוויים של השיח
בהקשריו החברתיים ,וכך להראות את טבעו המרובד של השדה ואת מגוון האפשרויות שהוא מציע.
ביטוי לטבע מרובד זה יתן לראות בספרה של סמדר בן-אשר על פרשת הקישון .גבריאלה ספקטור-
מרזל מכה ספר זה "יצירה אוטו-אתוגרפית בריקולז'ית" השוזרת סוגות כתיבה ושיטות מחקר
מגווות .תיעוד החוויה האישית משמש את בן-אשר כדי לתאר חוויה קולקטיבית בכלים רגשיים.
תמר כתריאל מצביעה על כיווים דומים בסקירת ספרו של חיים וי ,העוסק בספר המבקרים באתר
התחמושת .מחקר זה ,הוקט בגישה האתוגרפית הלשוית ,מציג את השימוש בכתיבה כחלק
מתהליך של משמוע ומתן ערך וכפעולה השתתפותית בעלת אופי טקסי.
הראייה בפרשת הקישון מערך של מאבקים יצריים בין תפיסות עולם וגם בין האשים שמחזיקים
בהן ,הולמת מאוד את האופן שבו מתאר יאיר אור את הדיוים של חברי ועד הלשון העברית.
רחל רוזר עומדת על האופן שבו מסה אור לשחזר את האמוות הלשויות והמצע הרעיוי שרווחו
בקרב מתכי השפה בתקופה קריטית ,שבה עו מתכי השפה בין אפשרויות של החייאה ,שימור
והמצאה לשוית .בחירתו של אור לשלב בין מחקר היסטורי ובין התבוות בביוגרפיות ובחשיבה
היצרית של מתכי השפה מעמידים גם את ספרו שלו כספר שמציע גישה מרובת-פרספקטיבות,
מרובת-תאוריות ומרובת-מתודולוגיות למחקר המקשר בין בי אדם ללשום.
איילת כהן

From the Editor
The four books which are reviewed in the current Books Section constitute reflexive
studies on research methodologies in sociolinguistics. This reflection is an inherent
component of the discussion of historical events in the works of Iair Or and Smadar
Ben-Asher.
Marcel Danesi perceives language as a tool for presenting society and contributing to
its understanding. Reviewer Einav Argaman points out that when electing to integrate
classical and current research into sociolinguistics, Danesi explores the layered nature
of the field and the various directions and topics for research it suggests.
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This layered nature comes to the fore in Smadar Ben-Asher's book that focuses on the
Kishon Affair. Reviewer Gabriela Spector-Marzel describes it as "an auto-ethnographic
bricolage" which utilizes a combination of various genres of writing and research
methodologies. Employing emotional tools, Ben-Asher makes use of the
documentation of her personal experience in order to describe a collective experience.
Another example for an ethnographic-linguistic research is described in Tamar Katriel's
discussion of Chaim Noy's book about the visitors' book in Ammunition Hill, in which
the performative act of writing is both ritual and interpretative.
The decision to consider the Kishon Affair a conflict between world-views and the
individuals who hold them could well be applied to the manner in which Iair Or
describes the discussions held by the members of The Hebrew Language Committee.
Reviewer Rachel Rosner ponders the method whereby Or attempts to reconstruct the
linguistic beliefs and ideological platforms that were prevalent amongst the language
planners in the critical era during which dominant processes of language revitalization,
language preservation, and linguistic creativity occurred.
Or's decision to integrate historical research into a study of the biographies and social
and national ideologies of the Hebrew-language planners suggests a multiperspective
view of the methodologies that could be applied – as demonstrated in Ben-Asher's book
– to studies that deem the private biographies of members of a given speech community
fertile substrata for tracking dynamic sociolinguistic processes.
Ayelet Kohn
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Countless possibilities: How a book on language, society, thought,
and culture results in a cumulative knowledge of the field
Einav Argaman
Marcel Danesi, Language, Society and New Media: Sociolinguistics Today. New York:
Routledge, 2016. 314 pp. ISBN: 978-1-138-02458-8.

Questions concerning language have been debated via multiple approaches ranging
from theoretical linguistics to pragmatics, semantics, communication, anthropology,
and (more recently) e-sociolinguistics [i.e., "the study of language and society in online
contexts" (Danesi, 2016: 297)]. Inspecting language from these perspectives is not
innovative; the ability to observe it while integrating classic and contemporary research
areas – thereby demonstrating the layered nature of the field – is. Marcel Danesi's new
book achieves this aim.
The first chapter of the book is dedicated to sociolinguistics. Danesi refers to the
historical roots of sociolinguistics and to topics (e.g., gender and markedness,
bilingualism, and computer-mediated communication) that are included in the study of
language as a social tool (i.e., the primary goal of sociolinguistics). The chapter
concludes with a terminological review and exercises that may be used as course
assignments in institutions of higher education; these sections recur in the subsequent
chapters.
Chapter 2 deals with language and society and more specifically with the manner in
which upper/literate-class and lower/uncultured-class language users mediate their
social positioning through vocabulary, semantics, figurative language, grammar,
morphology, syntax, phonology, and online media such as text messaging and
Facebook.
Chapter 3 relates to aspects of geographical–dialectal variation. Hence, the chapter
surveys diglossia, code-switching, bilingualism and multilingualism, borrowing,
standard languages, language loyalty, literacy, e-literacy, and e-dialects.
In Chapter 4, Danesi continues with the topic of variation, focusing on social space.
Thus, the chapter discusses slang, jargon, register, politeness, style, genre, race, and
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ethnicity, and their manifestation in language. It also presents the ways in which these
issues are evident on Twitter.
In Chapter 5, which deals with personality and identity, we learn about topics such as
age, names, and nicknames as indexical and identity formation, as well as the
construction of online identities.
Chapters 6 and 7 concern 'conversation and discourse' and 'writing', respectively. As
Danesi argues:
In the previous chapters the focus was on how the internal bits and pieces
of a language system (phonemes, morphemes, and so on) crystallize in
speech (in dialect, sociolects, and so on) that mirrors social phenomena
such as identity, gender, class distinctions, age, regional origin, and other
such variables (ibid.: 190; my emphasis).
Conversely, Chapters 6 and 7 relate to language as a public exchange between
interlocutors – language as responsive and as the primary vehicle constituting social
relations. Danesi commences by discussing the main approaches that center on oral
(and embodied1) reciprocal conducts: conversation analysis, Grice's maxims, discourse
and dialogue, ritualistic discourse, critical discourse, and e-conversations. In Chapter 7,
he continues with writing as another interactional medium and relates to the writing
system, literacy and power, abbreviations, and e-literacy (specifically in the Wikis and
Google).
Chapter 8 exhibits the connection among language, mind, and culture. It refers to words
and concepts, the Whorfian hypothesis, language and thought, cultural schemas, and
the Whorfian hypothesis online. This chapter concludes Danesi's review of the
scientific approaches that examine the language-society-thought-culture relation.
Chapter 9, the final chapter of the book, affords an overview of sociolinguistics as it
applies to the new communication media. The chapter recapitulates ideas that were
presented earlier in the book as well as elaborating on topics that were not covered thus

1

Embodied practices are only mentioned but are not demonstrated through examples.
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far (e.g., virtual communities and their linguistic practices, and online-offline
sociolinguistics).
As stated in the opening paragraph of this review, the topics in the book are layered.
Readers learn about the sub-issues comprising the topics and about additional, relevant
subjects that are related to them. Readers may also add to the topics, drawing on their
own knowledge and areas of expertise. At this point, I would like to demonstrate how
various topics addressed in the book generate further reflections.
My first example relates to the purpose of the book: "[to focus] on how language mirrors
social and cognitive phenomena" (ibid.: xiv). Reading this sentence, I recalled Danesi's
earlier article (2003) titled "Metaphorical 'networks' and verbal communication: A
semiotic perspective of human discourse". This article demonstrates "how verbal
communication is shaped by a complex web of denotative, connotative and
metaphorical circuits" (ibid.: 345). Denotations are based on 'associations-by-sense'
[knowledge that is limited to what we capture through our senses (349)], while
connotations are based on 'associations-by-inference' [associations that grasp abstract
meanings and meanings of morals and emotions (347)]. Both concepts relate to entities
in the human mind. In other words, Danesi recognizes the inevitable necessity of
relating to cognitive structures while decoding the meaning of words, phrases, and
metaphors. Nonetheless, when speaking of conceptual networks, he still argues that
they are "the culture-specific characteristics perceived in [a specific concept]" (350; my
emphasis). Adhering to a semiotic perspective, Danesi relates to language as a social
affair despite the fact that he downplays this notion in his article. In his book, Language,
Society and the New Media (2016), the emphasis shifts. As is evident in the book's
overview, language in its cultural‒interactional contexts is now accentuated rather than
cognitive processes.
Danesi does not allude solely to his own work. His book evokes other scholars and
researchers as well. For example, in Chapter 2, he speaks of core vocabulary and the
fact that basic words (e.g., 'mother', 'father', 'sun', 'moon') are understood across the
world since they "refer to commonly-shared experiences that play a universal role in
human life" (ibid.: 41; my emphasis). Wittgenstein ([1958] 1986) presents a similar
notion. In Philosophical Investigations, he writes:
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Suppose you came as an explorer into an unknown country with a language
quite strange to you. In what circumstances would you say that the people
there gave orders, understood them, obeyed them, rebelled against them,
and so on? The common behavior of mankind is the system of reference by
means of which we interpret an unknown language (ibid.: 82; my
emphasis).
When facing an unknown language, we rely on the sounds, actions, and syntactic
patterns that accompany the unfamiliar words. We try to guess (or calculate) the
speaker's intentions while reckoning occurrences in our own lives. As Wittgenstein
phrases it when relating to 'understanding pain' and the meaning of 'red':
Another person can't have my pains. […] What counts as a criterion of
identity here? […] In so far as it makes sense to say that my pain is the same
as [that of another person], it is also possible for us both to have the same
pain. […] Surely another person can't have THIS pain! [… And] what am I
to say about the word 'red'? […] The word 'red' means something known to
everyone; and in addition, for each person, it means something known only
to him (Or perhaps rather: it refers to something known only to him) (91e95e).
Wittgenstein ([1958] 1986) and Danesi (2016) uphold the same idea.
Another example in which Danesi elicits others is the following:
Language is […] a socialized agent. Prominent in this subfield is the work
of Elinor Ochs and Bambi Schieffelin […], who have looked extensively at
how individuals participate in a community and its culture in a meaningful
way through language (ibid.: 167).
Alternatively, this section reminds me of Schiffrin's (1984) article, which shows how
argumentative talk that shifts between polarities (i.e., intimacy on the one hand and
conflict or disagreement on the other) serves as a means of culture sociability for Jewish
Americans in Philadelphia. Since I am a Jew and hail from the theoretical background
of Conversation Analysis, Discourse Analysis, and Pragmatics, my connotation vis-àvis the literature differs from Danesi's, despite my familiarity with Ochs and
Schieffelin's work. As stated previously, the strength of Danesi's book resides in the
additive possibilities that it encompasses.
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Since I have touched upon my cultural background (of being Jewish and, I should add,
Israeli), and since I am writing this review for Israel Studies in Language and Society
(a journal that reflects on the languages in Israel from a social and cultural aspect), there
is no alternative at this point but to mention the vast body of literature dealing with
language and Israeliness. For example, the topic of slang (Chapter 4 in Danesi's book)
is discussed by various Israeli scholars (e.g., Almog, 1993; Horvitz Bat-Moshe, 1990;
Nir, 1989; Ostrovsky, 1990). Some ponder the ways whereby Israeli slang reflects
Israeli manners. For example, the word 'lehafgiz' (to speak constantly; lit. to bombard2)
mediates a violent social reality, whereas words such as 'red mimeni' (stop bothering
me, leave me alone; lit. get off me) and 'lexafef' (to perform poorly) display
superficiality or the avoidance of duties, and the word 'stalbet' (an atmosphere of
idleness) exhibits hedonism (Ostrovsky, 1990). Referring to a culture that drifts away
from feelings of concern and empathy for others in the direction of individualism,
Almog (1993) shows how Israeli slang switches from words such as 'xevreman' (a
sociable person; lit. society man) to phrases such as 'lo dofek xeshbon' (does not care;
is not accountable) and words that emphasize personal traits, e.g., 'kli' (a strong,
impressive man; lit. tool) and 'shakel' (masculine, a strong man who takes initiative).
Bilingualism and multilingualism (Chapter 3 in Danesi's book) are also discussed by
Israeli researchers. Since Israel is a country to which Jews immigrate from all over the
world, it is not uncommon for Israelis to maintain the language of their country of
origin. In Israel, bilingualism and (at times) multilingualism are the norm in terms of
frequency, and every so often desirability (Fishman, 2002: 16). The issue of
bilingualism and multilingualism also penetrates the Israeli academic world.
Researchers study it from various theoretical perspectives, including: (a) Linguistics
and sociolinguistics (e.g., Amara, 1999; Olshtain, 1986); (b) Cognitive psychology
(e.g., Ibrahim, 2009; Shany & Geva, 2012); (c) Sociology: topics such as language
policy (e.g., Schwartz, 2008; Spolsky, 2001), identity and language orientation (e.g.,
Golan-Cook & Olshtain, 2011), and linguistic landscape (e.g., Ben Rafael & Shohamy,
2006); (d) Education: topics such as bilingual education (e.g., Bekerman, 2005; Spolsky

2

The definitions in this paragraph are taken from Rosenthal (2005).
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& Shohami, 1999), school language policy (e.g., Shohamy, 2006), and teachers'
language strategies in bilingual classes (e.g., Schwartz & Asli, 2014).
With regard to the topic of bilingualism, recent research on the issue pertains to
definitions that do not regard bilingualism3 as a collection of 'languages' that a speaker
controls. Rather, bilingualism is viewed as:
[A] complex of specific semiotic resources, some of them belong to a
conventionally defined 'language', while others belong to another
'language'. The resources are concrete accents, language varieties, genres,
modalities such as writing – ways of using language in particular
communicative settings and spheres of life (Blommaert, 2010: 102).
These definitions broaden the standard perception regarding bilingualism, which
assigns language to a country (as in the case of Russian and Hebrew or Amharic and
Hebrew among immigrants in Israel). In this respect, Argaman's (2015) article should
be mentioned. This study examines seminar papers of Israeli ultra-Orthodox female
students, who incorporate religious language (i.e., biblical verses and religious
terminology and phrasing) into academic writing. The article exemplifies bilingualism
within one language – Hebrew – which both languages (i.e., the academic and the
religious) employ4.
Argaman's article (2015) coincides with that of Blommaert (2010). I believe that
readers from other cultures and nationalities can make references to bilingualism and
multilingualism in their own languages. Danesi's (2016) book surveys the various issues
encompassed by bilingualism and multilingualism (e.g., standard languages, language
loyalty, and indigenous languages). It also contains examples of particular bilingual and
multilingual cultures [e.g., the United States, where "English became the mainstream
language […], largely replacing colonial French and Spanish and the languages of
Native Americans" (ibid.: 94)]. Nevertheless, since the book intends to offer a basic

3
Blommaert (2010) refers to 'multilingualism'. Nonetheless, 'bilingualism' means 'multi-', in the sense of
'more than one'. Hence, it is a specific case of multilingualism.
4
It should be noted that other linguistic phenomena, such as diglossia (where a single language
community uses everyday language in addition to a formal language), occur in the same language.
However, as opposed to diglossia, Argaman's (2015) findings demonstrate that one language (e.g., the
religious) is not used exclusively for speaking and the other (e.g., the academic) for writing, nor are either
of the languages' words or phrases employed only in formal practices.
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(albeit comprehensive) view of the field, it does not go into extensive detail regarding
the bilingualism and multilingualism of specific cultures. This task is left to the reader;
the book serves as a starting point in this respect.
In the last part of this review, I would like to relate to a shortcoming of the book. Despite
the many merits of the book, it fails to discuss (or discusses only briefly) the visual,
embodied aspects that supplement and are inseparable from language in its social,
cultural, and interactional contexts. Danesi mentions the physical (e.g., when relating
to speech development and the human larynx: 6-7) and the paralinguistic [i.e., "noises
[…] that are extra-speech sounds, such as hissing, shushing, whistling […;] speech
modifications, such as […] pitch, tone, hesitations [; … and] nonverbal cues, such as
gestures and facial expressions" (276)]. He also dedicates a part of Chapter 6 to
Discourse Analysis – a perspective that, as opposed to Conversation Analysis, focuses
not only on talk in interaction (i.e., vocal language use), but also on written texts and
on practices that are expressed through the body. Nonetheless, even though the book
acknowledges the existence of visual, embodied aspects, it does not provide a
substantial overview of the main research in this area. For example, when speaking of
social classification (Chapter 8), Danesi shows how the vocabulary sorts our world into
categories:
Consider the word cat. By naming this type of animal, we have ipso facto
differentiated it conceptually from other animals. At the point of naming,
the world is divided into animals that are cats and all the other animals,
perceived provisionally as non-cats (250; emphasis in the original).
However, separating the world into groups is also performed by the human body, as
exemplified by many scholars. Kendon's (1990) 'F-Formation' is a prominent example.
His article discusses a spatial organization in which the location and orientation of
people's bodies uncover social groups in face-to-face interaction. Another notable
article, Schegloff's Body Torque (1998), demonstrates how a posture manifesting an
orientation of the torso, shoulders, neck, and head that differs from that of the legs,
marks a ranking of activities and interlocutors: those who concern us on the one hand
and those we regard as interruptive, 'not a priority', or deserving of merely subordinate
involvement on the other. In Goodwin's (2008) article, the author specifies embodied
displays of alliance (e.g., embraces, ritual "high five" hand-slaps, and fist poundings).
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Conversely, Goodwin and Kyratzis (2012) mention mocking behavior, such as the
eyeball roll. Both articles delineate social inclusion and exclusion (which correspond
with Danesi's 'cat' and 'non-cat').
If one exclusively considers a continuous categorization of nouns (e.g., 'cat') into
specific domains [i.e., animal→ felines→ Siamese/Persian (Danesi, 2016: 250)],
Argaman's article (2010) is interesting. The author presents four different possible hand
gestures: (1) one-handed gestures in which only one hand moves while the other
remains in a resting position; (2) symmetrical two-handed gestures in which the hands
work simultaneously and mirror one another in shape and trajectory; (3) two-handed
gestures in which the hands are still symmetrical but alternately perform the same
movement; (4) asymmetrical two-handed gestures in which the hands are differentiated
in their shape and movement, with one hand providing a surface on which the other
operates. It should be noted that unlike the classification of 'cat' in the above example,
the distinction between gestures does not advance in a linear manner. Rather, it
resembles the division that exists between notions that are encoded into a singular
horizontal hierarchical level [as in the case of 'lions', 'jaguars', and 'tigers' (Danesi, 2016:
250)]. Nonetheless, Argaman (2010) draws a similar conclusion to that of Danesi: that
classification is implemented for pragmatic reasons, i.e., when it is needed or beneficial
in explaining the world to an unknowing, non-expert interlocutor.
Another theme that the human body discloses, but is not discussed as such in Danesi's
book, is that of speech communities (Chapter 4). Danesi argues that "language
distinguishes group members from those who are not part of the group" (p. 128),
thereby establishing distinct societies (e.g., adolescents, doctors, criminals), each of
which possesses its own language. Similarly, Kendon (2004) illustrates how a particular
hand gesture, the grappolo – also known as the 'finger bunch' or the 'purse hand' – is
employed by Italians (a speech community) when "the speaker, confronted with
something that undermines his expectations or his understanding, demands an
explanation or justification" (ibid.: 231). Using this gesture, a speaker "asks a question
about something because he is surprised, annoyed or puzzled by it, or when he is testing
another's knowledge of something" (232). Interestingly enough, in other nationalities,
the grappolo is applied for other pragmatic use. In France, the direction of the gesture
is from the whole to the single part, from the base to a focal point [contrary to the
direction described by Kendon (ibid.)], thus signifying the meaning 'basically', 'in
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essence', 'in substance', 'the core of a concept, phenomenon or entity' (Vincze, Poggi,
& D’Errico, 2014). Hence, the gesture denotes social belonging, in line with what
Danesi describes with regard to spoken words.
Finally, the topic of ritualistic discourse (Chapter 6) should also be considered in view
of embodied practices. In this respect, Duranti's (1992) article is relevant. Focusing on
Samoan ceremonial greetings, Duranti relates to the words used in the exchange, as
well as to the organization of space inside a house and to gaze, body posture, and
gestures, as a means of reconstituting hierarchical social order. What makes the greeting
ceremonial is the fact that it is "a routinized […] exchange of highly […] predictable
phrases and epithets" (ibid.: 667). It is an official encounter that follows a schematic
sequential structure. [Correspondingly, Danesi uses the word "formulaic" (2016: 206)].
In other words, when describing nonverbal behavior in addition to spoken language,
Duranti supplements Danesi.
Turner's (1969) classic work, The Ritual Process, also addresses spatial dimensions and
physical occupation of regions in ritualistic events. However, in contrast to Duranti
(1992), Turner does not take into account the sequential properties or the "multichannel
architecture" of voice, body, and space (Duranti, 1992, p. 660) that simultaneously
elaborate on one another during the ceremony.
I would like to conclude my review by revisiting the preface of Danesi's book, in which
the author undertakes to map the terrain. The book fulfills this promise. The fact that
readers can constantly add to it makes its content resonate in their minds long after the
actual reading ends. If this is the book's most serious "shortcoming", we should be
satisfied.
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סיפורה של פרשת הקישון כאוטואתוגרפיה בריקולז'ית

1

גבריאלה ספקטור-מרזל
סמדר בן-אשר ) .(2015פרשת הקישון :צלול ועכור .תל אביב :הוצאת הקיבוץ המאוחד ומכון
מופ"ת 275 .עמ' .מת"ב .978-965-02-0781-6

זה איו ספר זיכרון ,אף שלא יכולתי להימע מוכחותו של הזיכרון האישי; זה איו
ספר מדעי ,אף שלא יתן שלא להציג בו תפיסות וגישות מדעיות המסבירות את
שאירע; זה איו ספר עלילתי ,אף שמאות סיפורי חיים וגעים בחלקיו; זה איו ספר
אתוגרפי ,אף שהכתיבה עשית באמצעות התבוות מבפים; זה איו ספר לימוד,
אם כי הוא יכול לשמש קודת מוצא ללימוד מורכב ,רב-שכבתי ומטלטל )מתוך
ההקדמה ,עמ' .(15
כמו בן-אשר גם אי מתקשה לקטלג את ספרה על פרשת הקישון ,אחת הפרשיות המסעירות
בישראל בעשורים האחרוים ,לפי הקטגוריות המקובלות של "סוגים" של ספרים .ובכל זאת שאלת
השאלה :אם אין זה לא ספר זיכרון ולא ספר מדעי ולא עלילתי ולא אתוגרפי או לימודי – איזה מין
ספר זה? כראה מכל הסוגים .אעז ואומר שבן-אשר המציאה בספר זה סוג חדש של כתיבה ,המשלב
כמעט כל סוג מוכּר אחר.
אם תעקש לקטלג את הספר לפי סוגה מחקרית מוכּרת ,הרי מבחיות רבות מוגשת לו
אוטואתוגרפיה ) .(Ellis, Adams, & Bochner, 2011) (Autoethnographyזוהי גישה למחקר
ולכתיבה שביסודה תיאור ויתוח שיטתי ) (graphyשל חוויה אישית ) (autoכדי להבין חוויה
תרבותית ) .(ethnoבאוטואתוגרפיה מושם דגש ב"אי" בהקשרים החברתיים והתרבותיים ,כלומר
יש שימוש בתיעוד החוויה האישית כדי להאיר חוויה קולקטיבית .והרי בדיוק את זאת בן-אשר
עושה :בהיותה בת זוג ללוחם שייטת שהתאמן שים רבות במימיו המזוהמים של הקישון ,חלה
בסרטן וזמן קצר לאחר מכן פטר מהמחלה – קורותיה כרוכים בקשר הדוק בקורותיה של פרשת
הקישון .במוחים סיפוריים הרטיב האישי של בן-אשר והרטיב הקולקטיבי של קרבות הקישון
הם רטיבים שזורים ) .(Gergen & Gergen, 1988) (nested narrativesואכן ,הספר ע תדיר בין
האישי לקולקטיבי; בין האיטימי לציבורי; בין המשפחתי לקהילתי וללאומי .באמצעות חשיפה של
האסון שפקד אותה מאפשרת בן-אשר לקוראים להבין לעומק את המחיר שגבתה פרשת הקישון.
הספר עוה לסוגה של אוטואתוגרפיה גם מבחיות וספות .בסוגה זו המחקר והכתיבה תפסים
כאקט פוליטי השואף לשיוי חברתי ולצדק חברתי ,וזוהי מטרה מוצהרת של בן-אשר בכתיבת
ספרה :להעלות את העוול הכרוך בפרשת הקישון ,את הקלפים שטרפו בערעור הערכים שקודם לכן
חשבו שהם מובָ ים מאליהם וכך לעורר חשבון פש ציבורי .לעומת גישות מחקריות שמריות יותר,
בכללן איכותיות ,האוטואתוגרפיה מדגישה את הרגשות ) (emotionalityהמעורבים בחקירה .גם

 1למען הגילוי האות אציין שאי מכירה את סמדר בן-אשר זה כמה שים בהיותה חברה בקבוצה של מחקר רטיבי
בהחייתי במסגרת קבוצת העיין במחקר איכותי במכון מופ"ת.
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מבחיה זו ספרה של בן-אשר מתאים לסוגה האוטואתוגרפית .הוא גדוש בכל גוי קשת הרגשות
האושית :פחד ,אהבה ,דאגה ,משיכה ,דחייה ,כעס ,רחמים ואמפתיה .באמצעות השיח הרגשי
שוגע בקוראים ומאפשר להם להזדהות עמה יוצרת בן-אשר מחקר משמעותי ,גיש ומעורר ,המעוגן
בחוויה אישית – כמו כל אתוגרפיה טובה ).(Ellis, Adams & Bochner, 2011
מושג וסף שמיטיב לעמוד על אופיו של הספר שלפיו הוא  .Bricolage researchמושג זה ,שטבעו
ורמן דזין ואיבוה ליקולן ) (Denzin & Lincoln, 2005ופותח על ידי חוקרים איכותיים וספים,
וגע ל"גישה ביקורתית ,מרובת-פרספקטיבות ,מרובת-תאוריות ומרובת-מתודולוגיות למחקר"
) .(Rogers, 2012: 1הגישה הבריקולז'ית שביסוד הספר של בן-אשר מבוטאת בשישה מישורים:
קודת המבט של המחברת-חוקרת ,סוג התוים ,יתוח התוים ,התשתית התאורטית ,ז'אר
ספרותי ושפה .להלן אדון בכל אחד מאלה בקצרה.
אשר לקודת המבט – לאורך הספר כולו בן-אשר עה בין פְּ ים לחוץ .לעתים היא וקטת עמדה של
צופה מן הצד ומתארת את האירועים של פרשת הקישון ואת השחקים המרכזיים בה :לוחמי
השייטת ,הוריהם ,מפקדיהם ,הדייגים ובי משפחותיהם ,חברי ועדת החקירה ,מומחים ועוד .אולם
בחלקים אחרים של הספר המספרת הפכת לגיבורת הסיפור .כמובן ,התועה בין עמדה של צופה
חיצוית לעמדה של צופה-משתתפת ולעתים אף משתתפת טהורה איה רק טכיקה של כתיבה.
בהיותה בת-זוג ללוחם שייטת לשעבר בן-אשר מעולם לא הייתה חוקרת חיצוית ממש של פרשת
הקישון .בכל זאת כאשר במשך שתיים – מקיץ  – 2000עקבה אחרי דיוי ועדת החקירה ודו"חות
הבייים שלה ,תיעדה את ייצוג הפרשה בתקשורת ,ראייה לוחמים והורים שהשתתפו במאבק למען
ההכרה בזכויות הפגעים – מיקומה דמה למיקום שאפיין אותה במחקרים רבים אחרים שערכה:
חוקרת שאיה מעורבת ישירות בתופעה שהיא חוקרת אלא מוּעת מתוקף סקרות אישית
ואיטלקטואלית ואג'דה של קידום צדק חברתי .עמדה זו השתתה באחת ,כפי שמתארת בן-אשר:
"בסוף אוקטובר  ,2002בלילה אחד ורא ,עברו אל צידו השי של המתרס .יואל חלה" .מחלתו של
יואל טרפה את הקלפים .במבט רטרוספקטיבי היא זכרת במפגשיה עם יובל תמיר ,ממובילי מאבק
הלוחמים ,לפי המחלה של בן זוגה" :לא שיערתי שיום אחד אהיה כמותם ,ושיחת הטלפון
הראשוה שאעשה מבית החולים סורוקה בבאר שבע ,בעקבות חבטת המידע הקשה כל כך – תהיה
אליו" )עמ'  .(40-1האסון שגע בה טשטש לחלוטין את הגבולות בין חוקרת למשתתפת ,כפי
שהתבטא ,למשל ,בעזרה שהגישו לה מרואיייה במציאת טיפול ראוי ליואל ומיצוי זכויותיה מול
משרד הביטחון.
עוד ביטוי למעבר מקודת מבט של חוקרת חיצוית לזו של חוקרת-משתתפת הוא שבן-אשר
כמחברת איה מבקשת לאמץ עמדה יטרלית של מתעדת מרוחקת .במקומות רבים היא מביעה
דעתה במפורש ואפילו בחרצות על אירועי פרשת הקישון וגם על הדמויות המרכזיות בה .כך היא
מביעה את הערכתה הרבה ליובל תמיר ואת ביקורתה על כמה ממפקדי חיל הים )שלקו לדבריה
ב"שכחה סדרתית" ,עמ'  (62וציגי משרד הביטחון .למשל ,היא מספרת על "הצייות ו ...העלמת
האמת של ציג אגף הכים והמשפחות השכולות במשרד הביטחון .העד דיבר בזחיחות ובהתשאות"
)עמ'  .(43כמדומה הטלטלה האישית שכסה בדרך לא צפויה למחקרה היא שמאפשרת לבן-אשר
לכתוב על הפרשה מתוך עמדה סובייקטיבית ומעורבת שאיה מאפיית את מחקריה האחרים.
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המאפיין הבריקולז'י של הספר מתבטא גם בתוים המגווים שעליהם הוא סמך :ראיוות פים-
אל-פים שערכה החוקרת עם השחקים השוים בפרשה ,ראיוות טלפויים ,פרוטוקולים מישיבות
ועדת החקירה ,תצפיות בדיוי הוועדה ובמפגשי הורי הלוחמים וכתבות בעיתוות המקומית
והארצית .לאלה מתווספת הרפלקציה של בן-אשר .בכל מחקר איכותי הרפלקציה של החוקרת –
רגשותיה ומחשבותיה על התופעה החקרת ועל משתתפי המחקר – היא חלק בלתי פרד מתהליך
החקירה ומהתוצר הכתוב כאחד .אולם פעמים רבות מעמד הרפלקציה ִמש ִי למעמדם של התוים
שהופקו ישירות מהמשתתפים .עיקרון זה מיטשטש בספר הוכחי ,לאור מעמדה הכפול של הכותבת
כחוקרת-משתתפת .כמי ששילמה באופן אישי את מחיר הכשלים בפרשת הקישון ,הרגשות
והמחשבות של בן-אשר מלמדות אותו על הפרשה לא פחות מדברי המרואייים האחרים ולעתים
אף יותר .בזה הרפלקציה של המחברת במחקר הוכחי היא סוג חשוב של תוים שמתווסף לעושר
המרשים של התוים המובאים בספר .זאת ועוד ,קולה הרפלקסיבי של בן-אשר ,שמלווה את הספר
כולו ,מדגים את ההחה שרפלקציה של החוקרת היא האמצעי החשוב להשגת "יכולת לסמוך"
) (trustworthinessואמיות ) – (credibilityתבחיי איכות חשובים במחקר איכותי ) & Lincoln
 .(Guba, 1985דווקא בזכות החשיפה הישירה של רגשותיה ,של מחשבותיה ושל זיכרוותיה ובזכות
ההצהרה של מיקומה הסובייקטיבי או מאמיים לבן-אשר ומאפשרים לה להוביל אותו בתוך בכי
הרטיב הפתלתל של פרשת הקישון.
יתוח התוים הוא המישור השלישי שבו יכרת הבריקולז'יות של הספר .ארגז הכלים המשמש את
הבררה בסיפורי
בן-אשר ביתוח התוים מגֻוון .בין השאר הוא כולל יתוח רטיבי ,המתחקה אחר ֵ
המשתתפים ) .(Spector-Mersel, 2011שתי דוגמאות יפות ליתוח כזה הן יתוח העדות של יובל
תמיר ,מהיג המאבק של לוחמי השייטת )עמ'  ,(40-39ויתוח סיפוריהם של הורי הלוחמים )עמ'
 .(128-125יתוח וסף המשמש תדיר את בן-אשר הוא יתוח שיח ביקורתי ,למשל יתוח של
האיטראקציות הוורבליות ושל משחקי התפקידים בין השופט מאיר שמגר ,שעמד בראש ועדת
החקירה ,ובין אחת העדוֹת באחד מדיוי הוועדה )עמ' .(36-35
המישור הבריקולז'י הרביעי הוא תאורטי .בפרשות של התוים בן-אשר שואבת ממגוון עשיר של
גופים תאורטיים החוצים תחומי דעת .היא מביאה תאוריות פסיכולוגיות )למשל של זהותְ ,שׁכול
ושיגור הבים מבית ההורים( ,תאוריות מתחום הפסיכולוגיה החברתית )למשל תאוריית הייצוגים
החברתיים( ,תאוריות ספרותיות ופילוסופיות )אריסטו וקופוציוס( ועוד .המגוון התאורטי מתעשר
אף יותר בזכות מושגים שבן-אשר יצרה בעצמה ,כמו "זהות מחוסמת" )עמ'  .(37את התשתית
המגובשת שהיא זיהתה אצל לוחמי השייטת ,הכוללת אמוות ,ערכים ,זהות מקצועית ולאומית,
לקיחת אחריות ,מחויבות ואמות ,היא מדמה לזכוכית מחוסמת .היא מסבירה שבתהליך יצירת
זכוכית מחוסמת וצר מבה גבישי מיוחד המוע את שבירתה .הצירוף המטפורי של "זהות
מחוסמת" מעביר את תכוות החוזק המאפיית את הזכוכית המחוסמת אל הזהות .מטפורה זו
מבטאת את עצמת השבר כאשר זהות מחוסמת סדקת .המילה "מחוסמת" אף מקבלת עָ צמה וכח
הדמיון הצלילי למילה "מחוסת".
השילוב בין ז'ארים ספרותיים הוא המישור החמישי של אופיו הבריקולז'י של הספר .את הספר
אפשר לקרוא כספר מתח .אמם כבר בהקדמה המחברת חושפת את מחלתו של יואל ואת מותו,
אולם לאורך כל העלילה היא מצליחה לקיים מתח תמידי לקראת הסוף הידוע מראש .ואפשר גם
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לקרוא את הספר כרומן היסטורי :המחברת מגוללת פרשה היסטורית מסועפת שהיו לה תפיות
מפתיעות ושחקים רבים עם איטרסים שוים ,פרשה שערערה מיתוסים מקודשים ברטיב
הישראלי )אולי ביטאה את ערעורם(; פרשה שבה "אין מצחים .דומה שכולם הפסידו" )עמ' .(221
כרומן היסטורי טוב בן-אשר מספרת את הסיפור ה"גדול" של הפרשה אך גם מתארת לפרטי פרטים
את הדמויות שטלו בו חלק :יובל תמיר ,מהיג הלוחמים ,אמו של יובל ,דייגים שהיו פעילים
במאבק ,השופט מאיר שמגר שעמד בראש ועדת הבדיקה ועוד.
המישור השישי – אולי המעיין ביותר לקוראים של כתב עת זה – לביטוי הבריקולז'יות של הספר
הוא שפת הכתיבה .הספר משלב שפות רבות :שפה מחקרית-תיאורית ,שפה רגשית-
ארגומטטיבית ,שפה תאורטית ,שירה )לאורך הספר משולבים שירים של רחל ,ישראל אלירז,
רוברט פרוסט ,רחל שפירא ועוד( ,שפה מדעית-פוזיטיביסטית ואפילו ציטוט מספר הזוהר .התועה
בין השפות השוות איה רק טכיקת כתיבה אלא אף משמשת לייצוג המורכבות של פרשת הקישון,
שכרוכים בה ממד אישי ,ממד מדעי ,ממד ערכי וממד פילוסופי .כשמו של כתב עת זה בן-אשר
מזמיה את קוראיה ל"עיוים בשפה וחברה" ובקשרים בין שיים אלה ,כפי שבוטאו בפרשת
הקישון .לצד השילוב בין השפות השוות ראוי לציין את החיות של השפה של בן-אשר ,המרבה
להשתמש במטפורות ,בדימויים ובמשחקי מילים .המושג "זהות מחוסמת" שצייתי לעיל הוא
דוגמה לכך .והה קטע המשקף היטב סגון כתיבה זה:
רעידות אדמה מתרחשות בגלל לחץ רב בליבת כדור הארץ ,המחפש לו אפיקים
להתפרץ .לעיתים המוקד של רעידת האדמה כה עמוק על קרקעית הים ,עד כי רק
אחרי מאות קילומטרים ייראו גלי הצומי האדירים המתפצים אל החוף בהחריבם
את כל העומד בדרכם .לו הייתה רעידת האדמה של חשיפת פרשת הקישון מתרחשת
עמוק בתוך הצבא ,וגליה לא היו ישאים ומתפצים בעזרת התקשורת ומאיימים
להרוס את התשתית היציבה של הקוצזוס המשותף לציבור באמון הצבא ,ייתכן
שהפרשה היתה שארת במעמקים חשוכים כמו ספיות שטבעו ושאיש לעולם לא
ימצאן ...גלי הצומי של פרשת הקישון לא עצרו במפקדת חיל הים ,בעיתוות ...וגם
לא בבית התפוצות ,שם התכסה ועדת החקירה .גלים-גלים הגיעו הדיה לבתיהם של
לוחמי השייטת ...גלי פורעות של חולי ומוות הגיעו גם לבתי הדייגים ,שיצאו במשך
שים רבות ממל הקישון לעבודתם בים ...המחשבה שאפשר ליצור תשתית חדשה
שתמע התפרצות וספת של לבה רותחת ושל עוד רעידת אדמה וגלי הרס צומיים –
ותת תקווה ...איי רוצה שהפרשה תטבע בים ותשכון סמוך לספיות טרופות"
)מתוך ההקדמה לספר ,עמ' .(15-14
לקראת סוף סקירה זו אתאר בקצרה את מבה הספר ואת תוכן פרקיו .הספר פתח בהקדמה ,שבה
בן-אשר ממקמת את עצמה בתוך הסיפור שהיא עתידה לספר לו .היא מספרת על ההיכרות עם יואל
– בן קיבוץ כמוה ,על הזוגיות הארוכה והיפה ששים רבות ממה עברו בצִ לו של השירות הצבאי של
יואל בשייטת ובהדסה ימית .בהמשך מספרת בן-אשר את סיפור המחקר ,שאותו התחילה כחוקרת
חיצוית והמשיכה לאחר שעברה לעברו השי של המתרס :של פגעי הקישון .בהקדמה מוארת גם
החשיבות של פרשת הקישון כמקרה בוחן לערכי יסוד בתרבות הישראלית.
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שלושת הפרקים הראשוים בספר עוסקים בשחקים הראשיים בפרשת הקישון :הלוחמים ,הורי
הלוחמים והדייגים .הפרק הראשון פתח במידע עובדתי על פרשת הקישון :האירועים הבולטים
ולוח הזמים שלה החל מפרסום כתבת תחקיר ב"ידיעות אחרוות" במאי  ,2000שהציגה קשר
אפשרי בין צלילות לוחמי השייטת בקישון המזוהם ובין התחלואה הגבוהה בקרבם במחלת הסרטן,
המשך בחקירה בחיל הים ,עתירה של קבוצת לוחמים לבג"ץ ,מיוי ועדת חקירה בראשות השופט
בדימוס מאיר שמגר וכלה בפעילות הפרלמטרית לעיגון זכאותם של הלוחמים שפגעו לזכויות לפי
חוק .קודת הציון האחרוה היא ספטמבר  ,2015שבו תביעת הלוחמים והדייגים גד המפעלים
דחתה.
לאחר שהיסטוריית החיים – הכרוולוגיה של האירועים ) – (Rosenthal, 1993של פרשת הקישון
פרשה לפי הקוראים ,בן-אשר מתחילה לטוות את סיפור החיים של הפרשה .היא פותחת בתיאור
מאבקם של לוחמי השייטת להכרה ,כפי שהתבטא בעדויותיהם לפי ועדת החקירה ובפעילויות
ציבוריות וספות .לכך היא מצרפת את הכאב שביטאו לפיה הלוחמים בראיוות אישיים .בן-אשר
קושרת תדיר בין האישי לקולקטיבי בהאירה את האתוסים ברטיב היהודי-ישראלי המשתקפים
בסיפורים האישיים.
הפרק השי מתמקד בהורי הלוחמים ,ואותם מחלקת בן-אשר לשתי קבוצות :קבוצת ההורים
הפעילה ,שאותם כיתה "שוברי הדממה" ,ומגד ההורים "שומרי הדממה" ,שהעדיפו להישאר בלתי
מעורבים .באמצעות הישעות על ראיוות אישיים ותצפיות במפגשים של ההורים הפעילים היא
מאירה את אופן פעולתם של ההורים משתי הקבוצות ואת תפיסת העולם שביסודו.
הפרק השלישי מספר את סיפורם של דייגי הקישון ,שאליו חזרה סמדר לאחר מותו של בן זוגה.
בחלק זה מובא קולם האותטי של הדייגים ,כפי שהושמע באוזי החוקרת .עוד מתואר הייצוג של
דייגי הקישון בעיתוות ,שלא פעם אופיין בזלזול ובהתשאות .לבסוף מתואר משפט הדייגים שתבעו
את המפעלים המזהמים .לאורך הפרק הזה בן-אשר מאירה את עמדת החיתות של הדייגים
בהשוואה לזו של לוחמי הקישון הן מבחית המשאבים הקוקרטיים והן מבחית המשאבים
הסמליים שעמדו לרשותם .בהקשר שבו סיפורם הושתק על ידי המדיה ועל ידי בעלי הכוח בה היא
משמשת להם פה וסגור.
לאחר ה"זום-אין" אל סיפוריהם האישיים של הלוחמים ,של הוריהם ושל הדייגים בשי הפרקים
הבאים עושה בן-אשר "זום-אווט" בהתבוה בפרשת הקישון בהקשרי מַ קרו :בפרק הרביעי היא
עוסקת בשאלת הקשר הסיבתי בין הצלילות בקישון ובין ריבוי התחלואה בקרב הלוחמים והדייגים
הן מבחיה ביולוגית-כימית והן מבחיה משפטית .בפרק החמישי היא דה בדילמות החברתיות,
המוסריות והערכיות העולות מהפרשה.
בפרק השישי ,המרגש עד דמעות ,בן-אשר חוזרת לסיפורה האישי .כאן היא פרדת מתפקיד
החוקרת ומביאה את עצמה לפי הקוראים באופן חשוף .בפרק זה ,המאיר מה שהיא מכה "רוח
האדם" ,מתארת בן-אשר רגעים מרגשים של דיבות וחמלה של אשים שסייעו לה ולמשפחתה
בתהליך ההתמודדות עם המחלה של יואל .במילותיה אלה "אשים שמהיגותם ורוח האדם שבהם
האירו במקום שקרי האור התקשו לעבור דרך העכירות הגבוהה של זקי הקישון" )עמ'  .(15וכח
הטרגיות של האירועים המתוארים בספר ,ובתוכם הטרגדיה האישית של בן-אשר ,מזדקרת
החלטתה להתמקד בטוב ובאופטימי במקום בכעס ובמרמור ,שמתבקשים בעקבות הפרשה .ברוח
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.חמה הגדולה שהיא מוצאת ב"דרישת השלום ממרומים" שקיבלה מיואל לאחר מותוזו מרגשת ה
.את זאת אשאיר לקוראים לגלות בעצמם
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המוזאון כאתר של כתיבה
תמר כתריאל
Chaim Noy (2015). Thank You for Dying for Our Country: Commemorative Texts and
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ספרו החדש של חיים וי מעמיד במרכזו את פעולת הכתיבה בספר המבקרים באתר ההצחה
והמוזאון של גבעת התחמושת בירושלים .לצד אתרים אחרים מסוגו הפזורים ברחבי הארץ ועד
אתר זה לשמר את מורשת הקרב של צה"ל ובאמצעותה לאשר את מרכזיותו של הצבא באתוס
הלאומי .ספר המבקרים הוא סוגה טקסטואלית מוכרת שמגלמת הזמה לפעולה השתתפותית של
המבקרים ,שהם המעים של מסכת המסרים המגולמים בתצוגה המוזאלית ובאתר כולו .על ידי
שימוש יצירתי במגוון מושגים וכלי יתוח מתחום האתרופולוגיה הלשוית וי מציע גישה תהליכית
ודימית לחקר פעולת הכתיבה ותוצריה ולהארת האופים שבהם מגויסת השתתפותם של
המבקרים להביית משמעותו של האתר כמרחב זיכרון שמעגן משמעויות קולקטיביות ואישיות
כאחד.
המיקוד בפעולת הכתיבה מייחד את ספרו של וי ואת הזווית שהוא מפתח בתחום חקר המוזאוים,
שזכה לפריחה בשלושת העשורים האחרוים .כפי שהמחבר מספר ,את תשומת לבו אל מופעי
הכתיבה ורגעיה במרחב המוזאלי משכו עצם מרכזיותה וראוּתה של עמדת הכתיבה שבה מוצב
הספר כהזמה למבקרים לקרוא ולכתוב בו ,מה שאין כן במוזאוים רבים אחרים ,שבהם ספר
המבקרים ממוקם בשולי התצוגה לקראת היציאה מהאתר.
מחקרים רבים שעוסקים במוזאוים כזירה חברתית של עבודת זיכרון מתמקדים בפעוח המסרים
והייצוגים שמקופלים בתצוגה ,בפריטים החומריים ,בדימויים החזותיים ובכיתובים הלווים
אליהם ,וגם בתיווך הפרשי שיתן בשיח הדבור מפי מדריכים-מלווים או באמצעות קלטות שמע
ייעודיות .מחקרו של וי מציע קודת מבט חלופית ומשלימה לזו המקובלת במסורת המחקרית של
מחקרי זיכרון קולקטיבי כאתרים לטיפוח מסרים אידאולוגיים בתעשיית התיירות .במקום
להתמקד במסר המוזאלי עצמו וי ממקד את מבטו בדרכי התקבלותו של מסר זה ובחוויה
ההשתתפותית שהביקור במוזאון מזמן לקהליו .המיקוד בחותם הטקסטואלי שמבקרים שוים
משאירים בספר המבקרים בהזמת האתר אך מתוך רצום החופשי ,פותח פתח חדש לבחית דרכי
ההתקבלות של מסרים אלה במרחב הציבורי .בהיבט זה אפשר לראות במיקוד בספרי המבקרים
וריאציה מרעת על כיוון מחקר מוכר וחשוב בחקר תקשורת ההמוים בעשורים האחרוים –
מחקרי התקבלות שבוחים כיצד קהלים שוים מפעחים את המסרים שמופים אליהם לצד
המסרים עצמם.
מחקרו של וי מעמיד את חקר הקהלים במוזאון במישור אחד עם חקר קהלים במדיה ,מהלך
מחקרי חשוב להבת מורכבותה של הזירה הציבורית על המדיומים והמופעים השוים שמרכיבים
אותה .זה מהלך שמאפשר להביא תובות מחֵ קר המדיה למחקר במוזאוים מצד אחד ולבחון את
הייחודיות של זירות שוות אלו להפצת מסרים אידאולוגיים מצד אחר.
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במוזאון מתורגמת סוגיית ההתקבלות למוחים של פעולה תקשורתית כשמבקרים בוחרים
להשתתף בהביית המרקם הטקסטואלי של האתר באמצעות כתיבה בספר שיועד לכך .כמו החוויה
הגופית שמתגלמת בתועה לאורך מסלול התצוגה ובאופי ההתבוות בה ,גם לפעולת הכתיבה
כפעילות לשוית השתתפותית יש אפקט מגייס .בחית הורמות והציפיות שמלוות את ההזמה
להשתתפות שמקופלת בפעולת הכתיבה בספר המבקרים ,לצד התחקות אחר אופי המימוש של
ורמות וכללים חברתיים אלה או דחייתם בהקשרים ספציפיים ,מאפשרת לוי לפתח דיון רחב
וחשוב בסוגיות שוגעות לאופייה של השתתפות הקהל בעיצובם של מסרים בזירה הציבורית,
ובכללה המוזאון .סוגיה זו עומדת במרכז חקר הזירה התקשורתית העכשווית על שלל האפשרויות
ההשתתפויות החדשות שהיא מגלמת.
ספר המבקרים שבו ספרו של וי מתמקד ,משמש לא רק מעין כלי קיבולת שקוף להערות הכותבים
אלא כוכחות מטריאלית וסימבולית .הוא משמש כחפץ שתון הן למבט והן למגע ,כמשטח טעון
שיש בו מקום לכתיבה ולאיור ,כטקסט אישי וכמסמך ציבורי ,כהזמה להשתתפות וכמפת
התמצאות במרחב החברתי.
מחקרו של וי מבוסס על תצפית משתתפת לצד יתוח טקסטואלי ,והוא מצליח להתחקות אחר
האופן שבו הכותבים מהלים משא ומתן עם הורמות והציפיות של ספר המבקרים כסוגה ייחודית
כשהם עים להזמה לכתוב בו .כך פעולת הכתיבה הופכת את המבקרים לחלק איטגרלי של האתר
כשדבריהם שזרים בסך כל מרקם המסרים המיוצרים במוזאון .במוחים של הרטוריקה הקלסית
יתן לאפיין את שיח הכותבים בספר כשיח אפידייקטי ) – (Hauser, 1999שיח שלא רק מכוון לייצר
ידע על העבר אלא מתפקד כשיח האדרה .אפיון המוזאון כמרחב של רטוריקה אפידייקטית מדגיש
שאף שתעשיית המורשת מעוגת בידע עובדתי על העבר ,הרי למוזאון כפלטפורמה תקשורתית יש
תפקיד מגייס .הפוקציה האיפורמטיבית של התצוגה והפעילות ההשתתפותית של המבקרים
מכווות לקדם את מה שבתעשיית מורשת זו תפס טוב וראוי .כל אחד מדפיו של ספר המבקרים
מייצג אפוא מימוש אפשרי של שיח מגייס המתבטא לא רק בביית המסר המוזאלי עצמו אלא גם
ביתוב התגובות אליו.
וי מתח את פעולת הכתיבה ב"ספר המבקרים" במוחים של חקר המופע )פרפורמס( ,פעולה
לשוית שמעוגת בהקשר ספציפי ומשמשת צומת של מפגש השתתפותי בין האתר והאידאולוגיה
שביסודו ,ובין מגוון המבקרים הבאים בשעריו .דגש זה בשימוש בכתיבה כחלק מתהליך של משמוע
ומתן ערך וכפעולה השתתפותית שלה אופי טקסי ,עומד בלב המחקר שמציג גישה אתוגרפית-
לשוית שיטתית ביתוח תהליך זה .בהמשך הדברים אציג בפירוט מה את פרקי הספר שמזמיים
את הקורא להתלוות למסעו הפרשי של החוקר אל תוככי אתר הזיכרון והמרחב שבו ממוקם ספר
המבקרים ,כשמבטו מלווה פעולות של כתיבה בידי יחידים וקבוצות .בו בזמן אדון בשאלות הרחבות
שהוא מעורר הן מצד היתוח עצמו והן מצד הבחירות המחקריות שמסע זה מגלם.
הפרק הראשון ממקם את המחקר מבחיה דיסציפלירית ומושגית במפגש שבין חקר התיירות
כפרפורמס למחקר אתוגרפי של טקסטים :שיהם גישות שמעמידות במוקד המחקר את הפעולה
התקשורתית של יצירת הטקסט והפצתו .הוא ממשיך ודן בספר המבקרים כסוגה מובחת.
הפרק השי מפגיש את המבקרים עם אתר ההצחה כזירת מחקר שרוויה בטקסטים כתובים
ובעיקר במוצגים שבמרכזם בולט כתב היד .וי מציע יתוח מבריק של המערך הטקסטואלי ושל
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האידאולוגיה הלשוית שבהם הוא מעגן את הדיון בספר המבקרים בהמשך ספרו – פעולת הכתיבה
כמסמת תרבות ועידון ביגוד לברוטליות של הלחימה ווכחותו של כתב היד כמסמן ישיר של
האישי והאותטי בהקשר הרחב יותר של תעשיית זיכרון המקדשת את הקולקטיב ועוד.
חמשת פרקי הספר הבאים מוקדשים לדיון מעמיק בפעולת הכתיבה בספר המבקרים עצמו .הדיון
בוחן את הממדים הסמליים של מרחב האתר שבו ממוקם הספר כמוקד של עלייה לרגל ,שבשיאו
ממוקמת פעולת הכתיבה עצמה כפעולה טקסית אשר הפכת לחלק מן המרקם הפולחי של הדת
האזרחית בישראל .לצד הדיון בממד הטקסי של פעולת הכתיבה וי מציע דיון הן בהיבטים
האסתטיים והחומריים של הספר כאובייקט והן בתוצריה של פעולת הכתיבה – דפי הספר עצמם
והטקסטים המולטי-מודליים שמרכיבים אותם ,שכל אחד מהם מייצג כותב או קבוצת כותבים
)למשל ,משפחה( .אם כל פעולת כתיבה עומדת בפי עצמה ומבחיה עצמה מאחרות ,הרי המסרים
שהכותבים רושמים בדפים אלה מהדהדים זה את זה – אם במישרין אם במובלע – וכמכלול הם
מעידים על שימוש באסתטיקה של גודש .באמצעות החזרתיות וצר מסר כולל של תודה והוקרה
לצה"ל ולחייליו ושל שותפות בקהילה של זיכרון.
הפרק הרביעי עוסק ב"אידקסיקליות" ו"קוֹל" ) – (voiceמושגים חשובים בגישות פרפורמטיביות
לחקר השיח ובתרומתם להבת הכתיבה הטקסית על דפי הספר ,שב ִלבה ההצהרה המיימליסטית
של וכחות פיזית וחברתית אם בהשארת חתימה בלבד אם בהרחבתה באמצעות מגוון ביטויים
שמשדרים "הייתי כאן".
בפרק החמישי עובר מרכז הכובד מן הדיון בפעולת הכתיבה לדיון בתוצריה הטקסטואליים .וי
מתח את אופי הפייה שקטים בטקסטים הללו וותן דעתו לז'ארים טקסטואליים ולרטיבים
שהם שוזרים .הוא בוחן את היחסים המרחביים שמקיימים בייהם הפריטים השוים על דף הייר
ואת הדרכים שבהן הכותבים מכסים את הסיפור הקולקטיבי ,חוזרים על עיקריו וכך מאשרים
מחדש את סיפור-העל של המוזאון .לצד האדרת מורשת הקרב שמציח האתר ,כמה מן הפריטים
הכתובים בספר המבקרים וגעים למפעל ההצחה עצמו ומביעים הערכה לפועלם של העוסקים
במלאכה .ביתוח רגיש של דוגמאות ספציפיות וי מראה כיצד הכותבים מייצרים פסיפס
טקסטואלי אקלקטי ורב-אופויות שמשלב מילים ודימויים חזותיים בפיסות כתיבה שמשקפות
התגייסות מרצון למסר המוזאלי אך בו בזמן גם ותות ביטוי למיקום החברתי ולגוון האידאולוגי
המובחן של הכותבים .כמו בכל אמירה הצחתית גם כאן יכר שהכותבים קוראים מחדש את המסר
המוזאלי במוחים של ההווה ,בין שהם משרטטים קווים של המשכיות בין מלחמות העבר למצב
הביטחוי בהווה )הפגזות בצפון או בשדרות( בין שהם מביעים הוקרה לאלו שהקריבו את חייהם
למען האומה ועתידה ,שהוא ההווה שלו.
התּמטי שבו וי מתח פריטי כתיבה שאים עים לרוח
עיין מיוחד יש באותו חלק מן הדיון ֵ
ההאדרה שמרחפת על דפי הספר ככלל ,ומאתגרים היבטים שוים של האתוס שמכון את האתר.
ִאתגורים אלה מלמדים על גבולות ההסכמה שבמסגרתה מכון האתוס הישראלי ומייצג קולות
חלופיים שמבקשים לערער אותו במידה כלשהיִ .אתגור כזה מגיע ,למשל ,מכיוום של מבקרים
חרדים שבקרבת שכוותיהם ממוקם האתר ,כשהם כותבים" :אתם טועים! לא החיילים הם אלה
שמגים אלא התורה הקדושה מגיה ומצילה קודה! אבל על ידי החיילים" .טעה זו בדבר מרכזיות
האל )התורה( ולא מעשי ידי אדם )החיילים( עומדת ביסוד הוויכוח בין ישראל הדתית לישראל
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החילוית .אכן ,פריט זה מהדהד את הסיפור המוכר והמחויך על כיבוש צפת במלחמת  ,1948שצלח
הן בזכות המעשים )זקי צפת התפללו( והן בזכות ה ִסים )החיילים הגיעו בזמן( .כך היה ספר
המבקרים לעוד זירה חברתית שבה מתגשות זו בזו הפרשות התאולוגית והפרשות הלאומית-
חילוית של מדית הלאום הישראלית .האפשרות לוויכוח מעין זה על דפי הספר מרחיבה את גבולות
ההשתתפות בשיח על האתוס המוזאלי ומקבצת לתוכו גם אותן קבוצות שאין שותפות לכל
מרכיביו )כולל אלו שבעייהן המדיה מתקיימת בזכות לומדי תורה שחיילי צה"ל הם שלוחיהם
בשדה הקרב( .עם זאת הכותבים החרדים ,שמציגים עמדה חלופית בדבר האחריות ליצחון בקרבות
 ,1967עדיין שותפים למובן מאליו הישראלי ,שמעמיד את האתוס הלאומי במרכז ההוויה
החברתית .סוג אחר של אתגור מופיע בתגובות שמסמיכות את האתוס הלאומי-ציוי להווה שלאחר
ההתתקות וותן ביטוי לחשש שההתתקות מסמת ערעור של האתוס הלאומי וקריאה לחזור
ולדבוק בו.
בתוך כל זה בולטת העובדה שוי לא מצא כתיבה שיש בה משום ערעור על המרכיב המיליטריסטי
של האידאולוגיה הלאומית השלטת ב"גבעת התחמושת" כמו באתרי הצחה אחרים .אין ספק
שהדבר מלמד על מידת חלחולן של תפיסות מיליטריסטיות אל תוך המובן מאליו של החברה
הישראלית .גם אותם כותבים שמעלים טעות כלפי האתר והאידאולוגיה שמחה אותו ,אים
מערערים על מרכזיותו של צה"ל בחיי האומה ,על חשיבותה של מורשת הקרב שהוא מייצר ומפיץ
ועל המסקות החיוכיות שגזרות ממה בדבר הכרחיותה של המלחמה .הדבר בולט במיוחד לאור
הוויכוח ההיסטוריוגרפי שמלווה עד היום את סיפור הקרב בגבעת התחמושת הן מצד הצדקתו הן
מצד דרך יהולו 1,דהייו "ספר המבקרים" )וספרו של וי בעקבותיו( כולל הערות כותבים שיש בהן
כדי לערער את האתוס ההגמוי על ידי שהוא מכיח את המשא ומתן שמתקיים בחברה הישראלית
סביב האתוס הלאומי .אבל שיהם מעים מלדובב את השתיקה סביב האדרת האתוס
המיליטריסטי שרואה את המציאות הישראלית "דרך הכוות" ,כפי שדן בה ,למשל ,אורי בן-אליעזר
תחת כותרת זו ממש )בן אליעזר .(1995 ,הימעות זו מלמדת על גבולות הוויכוח האידאולוגי בזירה
הציבורית בישראל שהחוקר יכול לבחור לחצות או שלא לחצות .כפי שלמדו מן ההיסטוריון של
הלאומיות ,ג'ורג' מוסה ) ,(1993פעולות ההצחה וההאדרה של הלוחמים וקרבם התפתחו כחלק
מן החוזה שבין המדיה המודרית לאזרחיה ,אשר דרשים מעת לעת להקריב את חייהם במלחמות
הלאום ,וקרבם הפך למרכז הטקסי של ייצוג האומה .בהסדר חברתי זה עצם שאלת ההכרח של
המלחמה וקרבותיה היא שאלה קריטית שאיה עולה לדיון .היעדרם של קולות אלה מדפי ספר
המבקרים ומהכתיבה עליו בולט לאור העובדה שקולות של התגדות למלחמה מילאו את דפי
ההיסטוריה של המאה העשרים )והתקיימו וחקרו גם בישראל( .העובדה שפעולת הכתיבה בספר
המבקרים מתבצעת כאשר ברקע מהדהדת קריאת שמות הופלים בקרב על האתר ,שכבש מידי
הלגיון הירדי ב ,1967-מדגישה עוד את הטעה שאופייה הטקסי של פעולת הכתיבה מצליח להאפיל
על סימי השאלה שליוו קרב זה ושעשויים ללוות את המלחמות כולן.
כותרתו האירוית של הספר והקריאות הפרשיות שהוא מציע מעידות שוי מודע היטב למעטפת

 1כפי שוי מציין בהערת שוליים ,יומיים לפי הקרב הוחלט בצה"ל לעקוף את הצורך בכיבוש האתר ,ואחרי הקרב עלו
טעות קשות על דרך יהולו.
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הטקסית שבה מעוגן האתר כזירת הצחה ,ושהוא קשוב לשתיקות שמבצבצות מקירותיו ומדפי
ספר המבקרים .ראה לי שתובות אלו דורשות יסוח מפורש יותר והמשָׂ גה משלהן כדי לחלץ את
השתיקות וההשתקות שמקופלות בעצם תהליך ההביה של זיכרון קולקטיבי באשר הוא .המיקוד
בממד הטקסי של הכתיבה בספר המבקרים ,שמגלמת באופן מטוימי את משמעותו של המקום
כזירה מרכזית של פולחן ההקרבה הלאומי ,מוביל את החוקר אל מעבר לאזור הוחות של שאלות
על ה'איך' שעומדות במרכז הדיון בממד הפרפורמטיבי של הפעולה הלשוית .הוא דורש דיון
בשאלות של מהות .חצייתם של גבולות השיח המסורטטים על ידי הקוסזוס סביב הכרח
המלחמה ,דורשת קיטת עמדה ברורה יותר בדבר המשמעות החברתית של פרויקט ההאדרה שאתר
הזיכרון מממש ,מה הוא בוחר לומר ומה הוא בוחר להציע.
הפרק השישי והשביעי חוזרים לפעולת הכתיבה ולהתבוות בכותבים .מצאתי עיין מיוחד ביתוח
שמציע וי לממד השיתופי בכתיבת התגובה בספר המבקרים ,כאשר שיים או יותר חוברים לכתיבה
משותפת ,כשהם ושאים וותים הן על תכים והן על דרכי עיצובו האסתטי של המסר .על בסיס
תצפיות משתתפות באירועי כתיבה וי מראה כיצד לעתים פלטפורמת הכתיבה עשית זירה
משחקית ולעתים זירה של משא ומתן .באמצעות משא ומתן זה מאשרים המבקרים מחדש את
אופי הביטוי בטקסט ההצחתי ואת גבולות הביטוי .בלשוו של גופמן ) ,(1980דיון זה מדגיש את
ממד "הצגת האי" של המשתתפים .וי מראה שהכתיבה בספר בהקשרים של כתיבה שיתופית
פורמת את הקטגוריה הכללית של 'דובר' למרכיביה :היד הכותבת עית להצעות של חברי קבוצה
או משפחה שאת כולם היא מייצגת ,וכולם שותפים לכתיבה ורואים עצמם אחראים לאיכויותיה
)למשל ,בהערתה של אם לילדה "תרשום 'התרשמתי' לא 'היתי'"( .על פי תצפיותיו של וי ,במקרים
רבים אלו שים הן שמובילות את פעולת הכתיבה בספר המבקרים ,אם באמצעות היד הכותבת אם
במתן עצה וביסיון מפורש לעצב את הכתוב .מכאן פוה וי לדיון רחב יותר בסוגיות של מגדר
בהקשר של אתר ההצחה ודן לא רק בזהויות המגדריות של הכותבים אלא גם בייצוגי גבריות
ומופעי שיות כפי שהם מתבטאים בספר המבקרים.
הפרק השמיי ,הפרק הסובסטטיבי האחרון ,מוציא אותו ממתחם הכתיבה של ספר המבקרים
וחושף לפיו ממצא מפתיע שגילה וי במהלך המחקר :את קיומו של ספר מבקרים וסף מאחורי
הקלעים ,ובו מתבקשים רק אשים חשובים ,שבמקומותיו קראים "אישים" ,לכתוב את
התרשמויותיהם מן הביקור .עצם קיומו של ספר זה יותר מן הכתוב בו הוא עיין משמעותי אשר
מעיד על שאיפתם של אשי הממסד המוזאלי לעצב ולתב לא רק את שיח המוזאון עצמו אלא גם
את התגובות אליו בעצם יצירת הזדמויות כתיבה שמייצרות בין השאר היררכיה של מבקרים.
ספרו של וי כתב בגוף ראשון יחיד .הקוראים מוזמים להתלוות למסעו אל תוככי האתר ולבחון
ִאתו את פעולות הכתיבה שמתבצעות במסגרתו ואת הפעילות הפרשית שמתלווה אליה .סגון
הכתיבה הוא אישי ומקרב את הקוראים לזירת האירועים ,והוא מאפשר קריאה קולחת אף
שהטקסט עמוס בהמשגות מתחומי דעת שוים ששזרות בתוך הדיון הפרשי.
הפרק התשיעי מעצים עוד את קולו האישי של המחבר באמצעות דיון שמציע התבוות רפלקסיבית
בתהליך המחקר עצמו ובתוצריו – טקסטים אקדמיים .הן פרק זה והן פרק הסיכום ,שבו המחבר
קושר יחדיו את חוטי הדיון השוים ,מדגימים את אפשרותה של כתיבה אתוגרפית מודעת לעצמה
אשר מצליחה לשתף את הקוראים בספקות ובשאלות הפתוחות ששארו.

224

עיוים בשפה וחברה

Israel Studies in Language and Society

10 (1) – 2017

הספר בוי דבך על דבך ,כשפרקיו עים הלוך וחזור מן האתר לפעולת הכתיבה ולתוצריה ,וכל פרק
מוסיף זווית פרשית אחרת ליתוח ,וכך המכלול עולה לאין ערוך על סך מרכיביו .וי שוזר בדיון
הפרשי שלו תובות רבות משדות דיסציפליריים רבים ,המגויסות כולן להבת פעילות הכתיבה
בספר המבקרים ככתיבה טקסית המאפשרת ומעצבת את השתתפותם של אזרחים מן השורה
ביסוח מרכיב מרכזי של האתוס הלאומי .הספר מאפשר לחשוב ולראות בצורה בהירה מתמיד איך
המיקוד בפעולה התקשורתית יכול לתרום להבת זירות תרבותיות בכלל ואתרי מורשת בפרט.
באמצו את האתוגרפיה של תקשורת כגישה מחקרית ,ובתוכה את האתוגרפיה של כתיבה ,הספר
מציע קודת מבט רעה ומאתגרת לחקר הביית הזיכרון הקולקטיבי בגרסתו המרחבית.
לסיום אביא עיין אחד שעוררה בי הקריאה בספר כמי שחוקרת מוזאוים מקודת המבט של
האתוגרפיה של תקשורת .כפי שהמחבר מראה ,יתוח הדימיקה של פעולת הכתיבה ודרכי
השימוש בטקסטים כתובים מציע תובות רבות להבת הזירה המוזאלית כמרחב תקשורתי .עם
זאת הכתיבה היא רק אחד הערוצים שבאמצעותם המוזאון פועל .במוזאוים שחקרתי אוכי ,ואולי
גם באחרים ,המילה הדבורה והמפגש פים-אל-פים עם המדריך עמדו במרכז הזירה לא רק
בהדרכות שיטתיות של קבוצות ,שהיו רוב המבקרים במוזאוים ,אלא לעתים גם במסגרת
"הפעלות" שכללו שיחות ,משחקי תפקידים וכיוצא בזה .ואף שבכתיבתי התמקדתי בספר
המבקרים ,הרי מעמדו כאתר להתבוות וכתוצר דיסקורסיבי ראה לי שולי לעבודת הזיכרון שבה
עסקו האתרים שחקרתי ) .(Katriel, 1997היום ,לאחר קריאת ספרו של וי ,הייתי מקדישה לו
תשומת לב רבה יותר .עדיין שארת שאלת האקולוגיה התקשורתית של אתרי מורשת עכשוויים
כאתרים של מפגש היברידי – מפגש פים-אל-פים ומפגש מתווך – ושאלת השאלה איך יתן להבין
את הממדים האוריייים של האתר לצד הסביבה האורלית שמקיפה אותו .ראה לי שבזירה
התקשורתית של היום יש עיין מיוחד להבין את מערכת היחסים בין דיבור לכתיבה ,ובעיקר לחקור
את המעמד הסמיוטי והאידאולוגי של פלטפורמות שוות של דיבור וכתיבה והשלכותיהן להבת
סוגיות של סמכות ,אותטיות וכו' .דווקא על רקע העיסוק המחודש והאיטסיבי בכתיבה בזירה
המקוות מחקרו של וי על פעולות כתיבה ידיות על מדיום ייח לתפארת בהקשר מוסדי מאובן
למהדרין ראוי לכל שבח ,משום שהוא מפליא להראות את פעולת הכתיבה כתהליך דימי ולא
כמהלך של קיבוע משמעויות .עם זאת אי תוהה איזו תמוה הייתה מצטיירת על הכתוב והמדובר
ב"גבעת התחמושת" ממחקר הוליסטי יותר של הזירה המוזאלית ,שהיה דרש לחקר האורליות של
האתר כפי שהוא דרש לממד האורייי שבו .אולי הוא היה תורם בכך תרומה וספת לדיון הרחב
יותר במקומה של המילה הכתובה והדבורה בטקסטים המולטי-מודליים ומרובי הערוצים
שממלאים את חייו.
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בוראים סגון לדור :ראייה מורכבת של אמוות לשויות
רחל רוזר
יאיר אור ) .(2016בוראים סגון לדור .תל אביב :אוב – ז.ע.פ 319 ,.עמודים ,מסת"ב:

1630-10

את הכותרת בוראים סגון לדור – האמוות והאידיאולוגיות של מתכי הלשון העברית בארץ
ישראל" בחר אור מתוך דבריו של חבר ועד הלשון ,אליעזר מאיר ליפשיץ ,באחד מן הדיוים
המופיעים בספר .ליפשיץ טען כי "המשוררים והחושבים הגאויים" הם )ולאו דווקא חברי ועד
הלשון( הסוללים דרכים בסגון ,ועל הבלשים לא מוטל אלא רק לאסוף ,לערוך ,לסדר ולברור את
התּזה העיקרית שלו – הערכה
היצירות הלשויות שלהם .לכאורה ראה שכותרת הספר סותרת את ֵ
לפעולתו של ועד הלשון בתכון הלשון העברית בארץ ישראל .אך ראה שהכותרת הועתקה במכוון
כדי לבטא את הרעיון שחברי ועד הלשון מתוך כווותיהם ,שאיפותיהם ועקרוותיהם הם שבראו
במידה רבה את הסגון לדורם.
הספר עוקב אחרי תהליך התהוותה של העברית החדשה על פי תעודות היסטוריות – "זכרוות ועד
הלשון" ,שישה כרכים )הקרויים 'מחברות'( ,משת תרע"ב עד תרפ"ח ) .(1928-1922על פיהן המחבר
מסה לשחזר את האמוות ואת המצע הרעיוי שרווחו בקרב מתכי השפה בתקופה זו ,שלדעתו
הייתה תקופה קריטית :הוא מסה לברר מה הייתה התפיסה העצמית של מתכי השפה בעת שעו
בין האפשרויות של החייאה ,שימור והמצאה לשוית .אור אף מספק מידע )בפרק הראשון( על
הוועד ,שהיה הגוף היחיד שעסק במפורש בתכון השפה ,ועל פועלו ומסביר כיצד עשויה חקירת
האמוות הלשויות של חבריו לתרום לידע על התהוות העברית .ראה שהתמיהה על שבלשים
מקצועיים אים מתעייים בכוחו של התכון הלשוי או אף מתכחשים לו הייתה אחת מן
המוטיבציות לכתיבת הספר.
הספר בוי ממבוא ,ארבעה פרקים ,אחרית דבר ,סיכום וספח ,ומצורפת לו ביבליוגרפיה עשירה
ומפתח הגיוי ווח לשימוש.
הפרק הראשון מוקדש לתיאור התהוותה של העברית החדשה ולדיון בסוגיה זו .החייאת שפה היא
פעולה של תכון לשוי ומדייות לשוית .היבטים עיקריים של התופעה ההיסטורית 'החייאת הלשון
העברית' שויים במחלוקת .למשל ,האם הדקדוק של העברית בת-זמו הוא תוצאה של תכון ,של
שימור או של החייאה?
לדיון בשאלה זו המחבר מוה מטפורות להופעת העברית החדשה ,כמו "תחייה" או "התחדשות",
דן במשמעותן ומתוך דיוו מסה לברר אם העברית הייתה שפה חדשה או המשך או התחדשות של
שפה קיימת .ובצדק הוא דן בסוגיה זו :היא מבטאת עמדה עיוית על קשיי הלשון העברית בימיו,
ומתוכה יתן לגלות את החוקיות האימטית של הלשון .בסוגיה מעין זו דן גם קורצוויל )(1959
בזיקה לספרות העברית החדשה" :ספרותו החדשה :המשך או מהפכה?" מלבד מעקב אחרי תהליך

 1וראו עמוס וי" ,בוראים סגון לדור" :פרק חשוב בהיסטוריה של העברית" .הארץ" 17 ,באוגוסט  ;2016יצחק לאור,
"בוראים סגון לדור" :הולדת העברית הלא גלותית" ,הארץ" 18 ,בובמבר .2016
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התהוותה של העברית החדשה על פי "זכרוות" הספר בוחן גם כיצד השתלבו אמוות ואידאולוגיות
בתהליכים מודעים ומפורשים בתחום העברית החדשה בשים החקרות .המסגרת המחקרית
שהמחבר גודר לעצמו היא אידאולוגיות לשויות בתחום התכון הלשוי בעזרת קריאה צמודה
ויתוח שיח ביקורתי .המושג המרכזי המשמש אותו ליתוח הממצאים הוא 'אמוה לשוית' – מושג
המשקף את הידע ,את הערכים ואת ההעדפות של חברי הוועד .אור מעלה סוגיות חשובות הוגעות
להתפתחותה של העברית ,למשל אחדותה ההיסטורית .על סוגיית האחדות או הרציפות של
העברית יתן היה ללמוד מן האמוות הלשויות המפורשות בתוך דיוי ועד הלשון ,אף כי כידוע
תמיד קיים פער בין התכון הלשוי )המושפע מאותן אמוות( ובין התהליכים והשיויים שעברו על
השפה לאורך הדורות .עם זאת אור מעיר שההבדלים בין המידייים בסוגיית אחדותה של העברית
ובסוגיות אחרות ובעים לא רק מהבדלים בין אידאולוגיות אלא גם מהבדלים בין הדיסציפליות
שמהן צמחו ומהכשרתם המקצועית .לשם דיון באחדות ההיסטורית הוא מזכיר בראש את גישתו
של בן-חיים )תשי"ג( במאמרו המוומטלי "לשון עתיקה במציאות חדשה" ,שהמורפולוגיה היא
היסוד היציב ביותר המבסס את אחדותה של העברית .הוא מזכיר גם את גישותיהם של וולש ושל
צוקרמן ותוקף את שיטתם המדעית ליתוח אחדותה של העברית בטעה שהיא מבוססת על
התרשמות בלבד .אור שולל גישות קיצוית כמו זו של בן-דוד ,הטוען שהעברית היא שפה אחת שיש
בה רציפות ,אחידות ,עקיבות ושימור של תכוות קודמות ,וגישת וקסלר ,שלפיה העברית החדשה
כה התרחקה מן העברית המקראית עד שאין לראות בה שפה שמית )!( ,כך הוא גם מתגד הן לדעה
שישראלים דוברים ב"שפת הת"ך" והן לדעה שהישראלים דוברים בשפה שוה לגמרי משפת
הת"ך .לדעתו ,אלו אין מביאות בחשבון את הסיפור המורכב של התפתחויות ,סיגות ,השפעות
ומגמות בעברית .לכותב התברר מן המחקר ,שהאידאולוגיה של השיבה אל שפת הת"ך לא הייתה
יחידה ,אך ההתגדויות להחייאת העברית של ימי-הבייים ,הרבית והמשכילית פסלו במידה
גורפת .בשאלת היחס לשפות זרות ראו חברי הוועד בערבית מקור עיקרי להעשרת העברית.
הצרפתית והגרמית זכרו בדיוים כמקור השראה בתחום התכון הלשוי ,ואילו אל היידיש ואל
הרוסית התייחסו בשלילה.
בפרק השי מוסברים ומותחים המושגים התאורטיים ,והם מיחים את היסודות לעיון ביקורתי
באמוות הלשויות של חברי ועד הלשון על סמך הקורפוס המופיע בהמשך הספר .התכון הלשוי
דורש האחדה וסטדרטיזציה ,והמחבר עומד על יתרוותיו ועל חסרוותיו של התכון וטוען שאין
לפסול או לקבל במידה גורפת "תיקון שפה" אלא לבחון אותו ולעיין בו בהקשרים סיבתיים.
הספר מעמיד שתי שאלות מחקר מורחבות :האחת – מהות האמוות שעמדו ביסוד תכון הצורות
הלשויות של העברית החדשה ,והתשובות לה מוצגות בפרק השלישי של הספר באמצעות קריאה
צמודה ב"זכרוות" .האחרת – דרך הפעולה של אותן אמוות בזיקה להקשר החברתי-תרבותי של
התקופה ,והתשובות לה מוצגות בפרק הרביעי.
הפרק השלישי מתאר את הטקסטים בששת הכרכים של ה"זכרוות" על פי סדר הופעתם ומתחם
ודן בהם :המחברת )הכרך( הראשוה מתארת את תולדות ועד הלשון עד  .1912על פי 'מחברת' זו
חברי ועד הלשון רואים את פעולתם מרחיבה ומוסיפה גמישות ללשון ועם זאת מבקשים לשמר את
המאפייים השמיים-מזרחיים ולהביא להאחדה ולסטדרטיזציה של העברית .הם וטשים את
האידאל של בלעדיות לשפת הת"ך או ללשון המקרא וללשון חכמים כשהם מדגישים את החשיבות
של אוצר המילים של הספרות העברית לתקופותיה .הם מעדיפים את השפות השמיות ומבקשים
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שרוח הלשון תהיה שמית ,אף כי בפועל פועלים למען התאמתה של העברית לאורח החשיבה המערבי
המודרי.
אגֶן ,אך מתוך הדיון בשאלה
המחברת השייה פותחת בדיון בשאלה הספציפית מהו הריבוי למילה ֹ
זו עולות – כמקובל בדיוי ועד הלשון והיום בדיוי האקדמיה ללשון העברית – סוגיות לשון כלליות,
כמו במקרה זה ,על פי כותרת המשֶה שתן המחבר למחברת השייה – הדקדוק הת"כי והדקדוק
המשאי – זהוּת ,שפה ותכון שפה .אור מוסר את דברי המידייים בחוברת זו :בן-יהודה ,הדן
במעמדה של לשון המשה ,עומד על חשיבותו של הדקדוק ומעדיף שפה חיה וטבעית; איתן עומד על
חשיבות האופי המזרחי של השפה ועל הדקדוק הת"כי שלדעתו צריך להישאר היסוד הבלתי-
משתה של העברית; ילין מחייב פישוט השפה ועם זאת היצמדות ללשון הת"ך מפאת חשיבותו
לתרבות ולהיסטוריה; מזיא מדגיש את הדימיות של העברית; מיוחס עומד על חשיבות העברית
לעתיד ,לדור הבא .עוד מסרים דברי הסיכום של בן-יהודה.
המחברת השלישית דה רק בשאלת ההגייה של העיצורים ]בלשון המחברת :האותיות[ ,בעיקר אלו
הסוטים מן ההגייה המקורית )'מזרחית'( .אך אור בחר לדון בעיין זה רק בהיבטים הוגעים ישירות
לשאלות של אידאולוגיה לשוית ושל תפיסות דקדוקיות .גם כאן המחבר מוסר את דברי המידייים
– ילין ,איתן ,מזיא ,לוץ ,זוטא ומיוחס .ילין מחייב התאמה מוחלטת בין הכתיב להגייה ,התאמה
שתגרום לא רק להקלה בקריאה ובכתיבה אלא גם להעשרת צלילי השפה .מדברי איתן ,מזיא ולוץ
יתן ללמוד על צד שווה המחייב את קלות המבטא לעומת האותטיות של המבטא ה'מזרחי' .מיוחס
וטה לדעותיהם של ילין ושל זוטא ,המחייבים להתאים את המבטא למבטא הערבי .בסיכום
הדברים ,על פי אור ,ילין טוען שיש להוביל את האשכזים אל המבטא הספרדי .ואמם מבטא זה
הוהג לבסוף וראה טבעי בימיו ,אך כמה מן הימוקים שהיו בעד אימוץ הגייה זו )שימור מערכת
העיצורים הקדומה והשווא הע ,הדגש החזק ,הגיית העיצורים הלועיים והחציים( "לא שכעו" את
הדוברים ,ועם האימוץ הרשמי של המבטא הספרדי דחו ההבחות שהיו קיימות בהגייה האשכזית
)בעיקר ההבחה בין קמץ לפתח ,בין צירה לסגול ובין תי"ו רפה לדגושה( ,וכך הדוברים אימצו רק
את מערכת ההטעמה הדקדוקית ,והתקבלה מערכת הגייה חדשה שהייתה ובחלקה היא עדיין מעין
מכה משותף מוך של ההגייה הספרדית והאשכזית ,מין מבטא שיסה להיות ספרדי באמצעות
הגיים שיש באשכזית ,בוודאי בפי רוב יוצאי אשכז דוברי העברית בישראל.
המחברת הרביעית דה במקורות להעשרת העברית .כאן מסרים דבריו של בן-יהודה המחייב
שימוש בשורשים ערביים בעברית ,ולמולם דברי התגובה של אליעזר מאיר ליפשיץ ,המתגד
ל"חידושים" וסובר שתפקידם של חברי ועד הלשון להגן על העברית מפיהם .לאחר דבריו מסרים
דבריהם של איתן ,ילין ומזיא .איתן מייצג עמדה הפוכה לזו של ליפשיץ ומציע לשאוב חומר כדי
למלא את החסר בשפה מן הספרות העברית ה'ישה' ,מן השפות השמיות וממילים זרות ואף לחדש
חידושים .לשאלת הכתיב מיוחדות שתי מחברות :החמישית והשישית.
מן המחברת החמישית עולות שתי גישות מוגדות שרווחו בקרב חברי הוועד :האחת שבעייה
הכתיב מקודש ,והאחרת הרואה בו סבל ירושה מיותר .עוד מובאות בה שתי הרצאות ותגובות
עליהן :הרצאתו של קלוזר ,המציע "כסיות ]קוגרסים[ ללשון העברית החיה" כדי להפיץ את מפעל
תחיית הלשון ולהעצים את סמכותו של ועד הלשון ,והרצאתו של האגרוום אהרסון על שמות
המויים לצמחים )ותגובתו של איתן על הרצאה זו( .עוד מובאות במחברת הרצאות חגיגיות של
חברי ועד חדשים .עיקרה של המחברת הוא דיון בשאלת הכתיב חסר היקוד ,שבו ילין תוקף את
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"מילוי הכתיב" ,וכמוהו זוטא ,מיוחס ובן-יהודה .לעומתם קלוזר ,ליפשיץ ואיתן מחייבים אותו.
סלושץ עוסק לא רק בשאלת הכתיב אלא גם בשאלות הגייה ומצדיק את דברי קלוזר על 'סבל
הירושה' בדקדוק העברי )כמו שווא ע ושווא ח(.
המחברת השישית והאחרוה של דיוי הוועד ,שהמשיך לפעול עד ) 1953לאחר מכן הוחלף
באקדמיה ללשון העברית( ,וגעת להיבטים חיוכיים ופסיכולוגיים של סוגיית הכתיב ,סוגיה בולטת
שדים בה ו"סובלים" ממה עד היום ,אף לאחר פרסום כללי הכתיב חסר היקוד על ידי האקדמיה
ללשון העברית .גם מחברת זו ,כמו הראשוה ,כוללת חומרים הוגעים לוועד הלשון עצמו ,ומופיעות
בה שתי הרצאות מדעיות על קרבתה של העברית לכעית ולערבית והמשך הדיון בשאלת הכתיב
החסר והמלא ,שטרם באה על פתרוה .עוד מופיעה במחברת זו רשימת מוחים וביטויים .העמוד
הראשון – ברכות וביטויי ימוס המופיעים בה – מצולם בספרו של אור )בעמוד .(200
לאחר כל אחת מן המחברות מובאים דברי סיכום של המחבר ובהם מסקות מן הדברים והכללות
רלווטיות למחקרו בדבר האמוות והאידאולוגיות שהיעו את מתכי העברית.
הפרק הרביעי מתח יתוח ביקורתי את הממצאים שעלו מן העיון באותן מחברות ומעלה שאלות
כמו איזה סוג עברית ראוי לשמש דגם ראוי ואם העברית צריכה להיות אירופית או 'מזרחית' .בתוך
כך הוא דן בסממים של שפות אירופיות ושפות שמיות ,בראשן הערבית ,וביידיש .מדיוי הוועד
ב'מחברות' עולה שאופייה של העברית אמור להיות שמי-מזרחי ,אבל גם שפות אירופיות ,בעיקר
צרפתית וגרמית ,משמשות דגם תרבותי .אור ,כדרכו ,מדגיש את המורכבות ואת חוסר היכולת
לקבוע קביעות חד-משמעיות ומוחלטות בדבר הדגם החיצוי בה"א הידיעה שאותו העברית צריכה
לחקות .גם בעיין מעמדו של הדקדוק בתכון הלשוי ,אף על פי שהדקדוק תפס תחום חשוב ביותר,
עולה מן הדיוים שיש חברי ועד שראו דווקא בהרחבת אוצר המילים את התחום החשוב ביותר.
בפרק זה אור דן גם בשאלה המעיית מדוע לא חוּבר ספר דקדוק מודרי מוסכם על חברי ועד
הלשון ,שאלה הרלווטית עוד יותר לימיו .הוא מוה סיבות אחדות אפשריות לכך :טייתם של
מתכי לשון להעדיף פתרוות "מקומיים" ולא מערכתיים של בעיות לשויות; קושי להכריע בכל
הסוגיות הוגעות לדקדוק; קיומם של ספרי דקדוק רבים; מסורת הוראה של תיקוי לשון שהייתה
תחליף לספרי דקדוק; קיומו של דקדוק דה-פקטו הגזר מהחלטות הוועד והאקדמיה ללשון
העברית .הפרק מסתיים בשאלות כיצד ראו חברי ועד הלשון עצמם את מעשיהם :החייאת שפה או
יצירת שפה חדשה ,ואם מתכי השפה האמיו שתכון שפה אפשרי .אור מדגיש בצדק שוועד הלשון
ראה בפעולתו "קביעוֹת" ,לעתים קודתיות ,שיש להן השלכות כלליות על השפה :קביעת צורת רבים
של מילה ,קביעת הגייה של עיצורים מסוימים ,קביעת כתיב של העברית ,קביעת המקורות הראויים
ליצירת מילים חדשות .בזה אין יצירת יש מאין אלא התחדשות של ה"יש" .ציר מרכזי לבחית
התפיסה העצמית של חברי הוועד הוא האותטיות ,אף כי חברי הוועד סוטים ממו פעמים רבות.
מתוך עיון מעמיק בקורפוס ויתוח ביקורתי שלו אור מסיק שחברי הוועד שיקפו בדבריהם כל אחד
תפיסה אחרת בדבר התכון הלשוי ויכולתו להשפיע על הלשון .כמו כן הוא מסיק כי הם היו מודעים
היטב למתחים בין תפיסה של התפתחות לשוית טבעית ובין תפיסה של התפתחות מתוכת
ומכוות ,ובין דרגות וכווות שוות של התכון – משימור ועד שיוי קיצוי של השפה.
באחרית הדבר מוצגת סדרה של שאלות שהחוקר מבקש לעות עליהן :מה היו אמוותיהם של
מתכי השפה? באיזו מידה הייתה הלימה בין אמוותיהם ובין פעולותיהם לתכון השפה? האם הם
היו אידאליסטים או תמימים באמוותיהם ובתפיסותיהם או פרגמטיים ומודעים לכוחם הפוליטי?
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כמובן ,על שאלות כאלה אין תשובות מפורשות בקורפוס שבדק ,ועל החוקר לסות לחלץ את
התשובות בעזרת פרשות .לשם כך מוצגים שי תרשימים – אחד פשוט ואחד מורכב ,ובהם הקשר
בין תאוריות מדעיות לאמוות לשויות ולשיוי לשוי במציאות הלשוית ולתכון הלשוי מתוך
הצרכים ובהתאם למטרות .צורת יסוח כגון "אל תאמר" ו"אמור" כרוכה באמוה לשוית ,וכך הן
ההחלטות של האקדמיה ללשון העברית .אמם בוועד הלשון יסו לתק בין אמוות להחלטות,
אולם שחזור פעילותם של חברי הוועד בתוך הֶ קשר חברתי הכולל משתתפים רלווטיים רבים כמו
מערכת חיוך ,מורים ,מהלים ,סופרים ועורכי עיתוים ,מעלה שאין הדבר אפשרי.
לאחר הדיון בממצאים אור מברר את תפקידן של האמוות הלשויות בשיח התכון הלשוי ,כיצד
הן שימשו לגיוס הסכמה ולהשגת מטרות לשויות ,ובאיזו מידה היו האמוות אמתיות וכות.
לדעתו ,מתכי השפה ביקשו לקדם אידאלים שדגלו בהם.
דבך וסף שאור מציע הוא בדיקת הדימיקה של שיח התכון הלשוי על ידי חריגות שוות ממבה
הדיון וכללי השיח ושחזור כווות של הדוברים.
להדגמת בחיה ביקורתית של שיח התכון מוצגת השאלה באיזו מידה דוה בדיוי הוועד האפשרות
של 'שערוב' העברית .ואמם אור בודק לאורך המחברות את הדיון בסוגיה זו ומגיע גם כאן למסקה
מורכבת על יחס אמביוולטי לערבית :מצד אחד היא שפה אחות ולפיכך איה תפסת כאיום על
העברית ,ומצד אחר אידאלים יהודיים ,לאומיים ותרבותיים מבקשים להקטין את השפעתה .אור
מפריך את ההחות שרווחו על ועד הלשון :האחת ,שהוועד יסה להחיות באופן בלעדי את שפת
הת"ך; האחרת ,שהוועד היה שמרי .לדעת אור ,בגוף היוזם תיקוים וחידושי מילים אין לראות
גוף שמרי ,וחברי הוועד אף העלו לא פעם הצעות רדיקליות.
בצד מחמאות על המפעל האדיר של חברי ועד הלשון שהוא ,כדבריו ,פרויקט "רחב ,עשיר ומורכב
בקה מידה שאיו מורגלים בו" ,אור עומד על שתי קודות שחברי הוועד התעלמו מהן :האחת –
התעלמותם מן העברית שהייתה קיימת במציאות ,בעיקר לשוה של הספרות העברית החדשה,
והאחרת – ראייתם במציאות הלשוית החדשה הן המדוברת הן הכתובה דבר חות .על אלה וספת
התעלמותם מן המגוון היהודי הלשוי ,כולל השפות היהודיות .לדעת אור ,ריבוי הקולות והדעות
בתוך הוועד ומשום כך אי יכולתו לשות את העברית שיוי קיצוי גרמו בסופו של דבר לכך
שהמציאות הלשוית הקיימת גברה .דוד ילין יכול לשמש דוגמה למי שחי במתח בין עיקרון לשוי
החשוב לעברית ובין מציאות לשוית :דרישה להכיר בעובדה שהמבטא האשכזי דחה על ידי
המציאות הלשוית ,והעדפה של עיקרון מופשט כמו התאמה חד-חד ערכית בין אותיות להגאים על
פי המציאות הלשוית .מתוך הדיוים ב"זכרוות" עולה אכזבה על שבסופו של דבר העברית רחקה
מאוד מכל האידאלים שמתכיה חלמו עליהם .אכזבה מעין זו עולה גם היום אצל ותיקים וטהרים.
בסופו של דבר ועד הלשון לא הצליח ליצור דגם של 'עברית טובה' ולא הצליח להכריע חד-משמעית
בין רובדי העברית שמשמשים עד היום בערבוביה.
לסיום ,הספר תורם להבה טובה ומלאה של תהליך ההתהוות של העברית כדוגמה מורכבת ,עשירה
וממשית לתכון לשוי בעידן המודרי .עיוו של אור בשיח של ועד הלשון מלמד על אמוות ועל
אידאלים מוגדים ואף סותרים – לעתים חופפים או משלימים – מתוך מודעות למגבלות מחקרו
ומידה של הססות במסקותיו .הוא אף מציע לבחון מקורות וספים מאותה תקופה כדי לעמת או
לסתור השערות ממחקרו ואף להרחיב את מסגרת הזמן של המחקר .עוד הוא מציע עיון מחקרי
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וסף שיבחן גם היבטים של חילון והדתה בתכון הלשוי של העברית בעקבות שימוש באזכורים
דתיים רבים מפי חברי הוועד .הוא מציין בסיכום שמחקרו טוע בתוך תפיסות מסוימות של
היסטוריה ,שפה ומדייות לשוית .אין זה פשוט כלל וכלל ליישם רעיוות חדשים מתחום
ההיסטוריה ,הבלשות והתרבות על שיח שהתרחש לפי כמאה שה :בחברה המודרית ועוד יותר
הפוסט-מודרית רווחת תפיסת עולם תרבותית-איטלקטואלית שוה מזו שרווחה בעבר ,והיא
אמתות מוחלטות .תפיסה זו משפיעה על היחס לטקסט ועל העיסוק בו.
מערערת על קיומן של ִ
הטקסט לכשעצמו איו בעל משמעות אחת קבועה ,והקורא – במקרה זה החוקר – בוה את
המשמעות לפי הבתו ומתוך עולמו .וכיוון שעולמו התרבותי והאיטלקטואלי של החוקר הוא
אמתות מוחלטות אלא אמתות יחסיות; לאו דווקא
העולם בן-זמו ,ממילא הוא רואה לאו דווקא ִ
דיכוטומיות אלא רצפים; לאו דווקא סימי קריאה אלא סימי שאלה; לאו דווקא לשון הגזמה
והפרזה אלא לשון המעטה .גישתו זו הולמת את השקפת הבלשות החברתית ,שבה יתת הדעת לא
רק להיבט הפורמלי של השיח אלא אף להיבט הפוקציולי-תקשורתי והחברתי-תרבותי שלו.
ייחודו של הספר הוא דווקא במחקרו של בלשן המביא בחשבון את הראייה ההיסטורית :אם הבלשן
בחקר השפה מכפיף את הדיאכרוי לסיכרוי ,הרי ההיסטוריון מסביר שיוי לשוי מתוך התחשבות
במשתים רבים ובתהליכים מורכבים .לפיכך ראה שאור מספק תמוה אמיה ועשירה על האמוות
שרווחו בתקופה הדוה ומוסיף דבך להבת התהליך ההיסטורי של התגבשות העברית ולהבת
תפקידן של אמוות לשויות בתהליך כזה .ואמם הראייה המורכבת היא מעלתו של הספר לכל
אורכו .המחבר מבהיר בפירוט שהאמוות הלשויות היו סבוכות ועירבו רגישויות ושיקולים
מתחומים שוים .דבר זה כון ללא ספק גם לאמוות לשויות בימיו .ראייתו הרב-גוית של אור
מתבטאת גם כשהוא מתח שפות רלווטיות לושאו )יידיש ,רוסית( ועומד על תרומת שפות זרות
ליצירת העברית )שפות שמיות ובעיקר ערבית ,שפות זרות כגון גרמית וצרפתית( .הוא משלב בין
עפים שוים לא רק של הלשון )דקדוק ודקדוק מבחין ,כתיב והגייה ,תופעות ותהליכים לשויים,
שפה מדוברת ושפה כתובה ,שיבושי לשון ותקיות ,מילואות ,משמעות וסמטיקה ,סגון ,תולדות
הלשון ורובדי לשון ,תרגום ועוד( אלא גם של דיסציפליות שוות :היסטוריה והיסטוריוגרפיה,
חיוך והוראה ,יהדות ותרבות יהודית ,מדע ,ספרות ,עיתוות .וסף על פריסה רחבה זו מופיעים
בספר בצורה חיה סופרים ,משוררים ועורכים" ,גיבורי" ועד הלשון ,חוקרי לשון ,מורים ומורות .כל
אלו מעיקים לקורא הרגשה של מלאוּת .זאת ועוד ,היסוד המארגן של הספר היר לקורא ,ולשוו
של הכותב עשירה ,מדויקת וברורה .ולאו מילתא זוטרתא היא.

רחל רוזר היא מרצה בכירה בדימוס בבית הספר לחיוך באויברסיטה העברית ובמכללה
האקדמית לחיוך ע"ש דוד ילין .הכתובת להתקשרותrosner@dyellin.ac.il :
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תקצירים

השתקפותם של אלמטים תרבותיים בספרי לימוד השפה האגלית בישראל :השתמעויות
לסטודטים הערבים
מוחמד אמארה
המחקר בודק את השתקפותם של אלמטים תרבותיים בולטים בששה ספרי לימוד באגלית
בחטיבת הבייים ובחטיבה העליוה בישראל .לאיסוף התוים עשה שימוש בשיטות כמותיות
ואיכותיות .ראשית ,עשה יתוח רוחב לכל התכים התרבותיים המצאים בספרים הבדקים.
שית ,ערכו ריאיוות חצי מובים ומעמיקים עם שישה מורים כדי לוודא את התפיסות שלהם על
אודות התכים הגלומים בספרים הבדקים .תוצאות המחקר מראות אי-איזון ממשי לכלל
התרבויות השוות בספרי הלימוד .מרבית הטקסטים מציגים הטיה תרבותית כלפי התרבות
האמריקאית או תרבויות אחרות דוברות אגלית; ולאחריהן הטיה כלפי תרבויות זרות ,לא דוברות
אגלית ,ובמידה פחותה יותר כלפי התרבות הישראלית-יהודית .במקביל ,התרבות הערבית כמעט
פקדת מספרים אלה .המורים המרואייים הדגישו כי שילוב אלמטים העוסקים בתרבות הערבית
בספרי הלימוד באגלית עשוי להפוך את לימודי השפה האגלית ליותר אפקטיביים ואטרקטיביים
בקרב התלמידים .תוצאות המחקר מראות בבירור כי העקרוות המאומצים בתחום הוקרת השפה,
הספרות והתרבות )מה שקרא באגלית Domain of Appreciation of Language, Literature
 (and Cultureאים מבוצעים הלכה למעשה בתכית הלימודים.

לספר לצורך השגת אמפתיה ַאפקטיבית :אמצעים דיסקורסיביים ורבליים המפיקים חיבור
חווייתי ברטיבים של טראומת קרב
יעקב י' שטיין ורבקה תובל-משיח
לאחר שובם מהמערכה ,לוחמים ופדויי שבי עשויים לחוש שהם זקוקים לכך שאחרים יהיו שותפים
לחוויות הטראומטיות אשר חוו במהלך המלחמה .חיבור-חווייתי זה מגולם במה שקרוי "אמפתיה
ַאפקטיבית" .ואולם ,וכח קיומו של פער אפיסטמי איהרטי בין מה שיודע המספר-החווה ובין מה
שיודעים מאזייו על אודות החוויות המסופרות ,המאמץ ליצור חיבור חווייתי מעין זה עשוי
להיתקל במספר קשיים דיסקורסיביים .במחקר הוכחי בחנּו אילו אמצעים דיסקורסיביים
מילוליים עומדים לרשותם של יוצאי קרבות על מת לעקוף קושי זה וליצור חיבור חווייתי עם
מאזייהם .במחקר בחו סיפורי-חיים של יוצאי קרבות ישראליים ,אשר אספו בפרויקט תיעוד
ממוקד טראומה .דרך איתור קטעי רטיב היוצרים תחושת חיבור חווייתי מעין זה ויתוחם ,חשפו
שישה אמצעים דיסקורסיביים רלווטיים :א( חזרתיות עצמית חווייתית ,ב( תיאור ססורי עשיר,
ג( ההווה ההיסטורי השיחי ,ד( ה"אתה" המופה לעצמי ,ה( הזמות חווייתיות ,ו( השימוש
במטפורות ,דימויים ואלוגיות להעברת החוויה .הממצאים מעוגים בספרות איטרדיסציפלירית
ומומחשים ברטיבים אשר שימשו במחקר .ידוות השלכות חברתיות וקלייות ,ומוצעים כיווי
מחקר עתידיים.
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Abstracts

Equality and Justice in the Classroom as Reflected in Architectural Language
Einav Argaman and Zahi Asa
This theoretical and interdisciplinary article demonstrates the link among architecture,
education, and society. It compares a traditional classroom structure, which serves a
lecturer-oriented teaching and learning process, to an alternative classroom plan,
which may establish a more egalitarian relationship between lecturer and student. The
article discusses the terms 'equality' and 'justice' and poses the philosophical question
of whether the alternative classroom succeeds in implementing these concepts better
than the traditional classroom does. In the final section, we consider the issue of
architecture as mediating 'equality' and 'justice' in light of the institutional contexts
wherein the traditional and the alternative classrooms are located (i.e., a public college).
In addition, we relate to the 'Israeliness' of our prospective classroom.

Promoting Early Literacy of Kindergartners from Low SES:
The Impact of Different Scaffolding Routines during Word Spelling on
Children's Early Literacy
Dorit Aram and Iris Levin
One of the keys to academic success is a solid starting point. Continuity during the
transition from preschool to school emphasizes the role of literacy skills as the chief
predictors of subsequent achievements. We compared the impact of various scaffolding
routines on children's literacy. The training in each intervention group involved spelling
five words bi-weekly for 16 weeks, both before and after the scaffolding.
Kindergartners (N = 200) from each of 10 kindergartens in low-SES neighborhoods
were randomly placed in one of four groups: (1) Process-product scaffolding:
segmenting the word into CV/C units, mapping sounds on letter-names; (2) Product
scaffolding: displaying the word and naming its letters; (3) Practicing writing with no
scaffolding; (4) Control group. Results showed that the Process-product scaffolding
group manifested more progress than all the other groups. Generally, the other
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intervention groups did not achieve better results than the control group. This study
provides insights into efficient early writing scaffolding in Hebrew.

Exploring the Experience and Positioning of Kindergarten Teachers Working
with Migrant Laborers' and Refugees' Children
Irit Kupferberg, Sarah Shimoni, and Hilla Atias
The study explores the narrated experience and explicit and implicit positioning of
kindergarten teachers working with migrant laborers' and refugees' children in the
southern suburbs of Tel Aviv. The literature review focuses on the migrant laborers and
refugees and the kindergarten education provided to their children in Israel. In addition,
theoretical assumptions and methodological frameworks concerning the study of
experience and positioning in narrative discourse and the two methods of analysis –
Grounded Theory analysis and positioning analysis – that were used to explore the data,
are presented. Data analyses of the 45 stories of the kindergarten teachers reveal
different dimensions of a collective self that is directed at finding the emotional and
cognitive internal and external resources for helping the children cope with their
difficulties effectively.

Fostering communicative competence in Hebrew as a second language as a mean
to social integration among immigrant students in elementary school
Rinat Golan and Aliza Amir
In this article, the attitudes of 40 teachers toward their immigrant students are examined
by means of questionnaires and interviews. We studied two aspects: (1) a psychopedagogical aspect, which related to the integration of immigrant students into
elementary school; and (2) a didactic pedagogical aspect that related to the
implementation of the principles of the Ministry of Education regarding the parallel
fostering of communicative and literacy competences in Hebrew as a Second Language.
The psycho-pedagogical aspect reveals the teachers' belief that the social integration of
immigrant students contributes to their educational advancement. The psychopedagogical aspect reveals that most teachers invest more time in spoken language than
in written language. It appears that an imbalance exists between the teaching of literacy
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competence and communicative competence, and that the recommendation regarding
the parallel fostering of both competences has not been fully implemented. The
teachers’ responses demonstrated reliance on “experience” and “intuition” rather than
on professional knowledge. Indeed, most teachers reported a lack of familiarity with
the curriculum of Teaching Hebrew as a Second Language.
Professional development of teachers who teach Hebrew as a Second Language will
enhance the accomplishment of social and educational goals as a basis for the
integration of immigrant students.

From a Nested Text to an Established Event: How Secular Judaism Views the
Ninth of Av and Its Significance with Respect to the Phenomenon known as the
Renewal of Judaism
Hannah Abuhatzira and Naama Sabar-Ben Yehoshua
In recent years, a new phenomenon has emerged among secular Jews on the Ninth of
Av whereby they create frameworks of discourse and study that afford different
viewpoints of the day’s significance. This phenomenon is the focus of the present study,
which seeks to establish viewpoints that may clarify the connection between secular
Judaism and the Ninth of Av. The embracing of the Ninth of Av by secular Jews is
somewhat astonishing for two reasons: (1) it is religion that constitutes the ideological
foundation of this day, and (2) the main focus is on fasting and on lamenting the
destruction of both the Holy Temple and Jerusalem.
An analysis of the topics studied on the eve of the Ninth of Av, as advertised on
33 notice-boards belonging to various organizations on the “Panim” website (an
organizational and ideological home to dozens of Jewish renewal organizations) results
in the crystallization of findings that help us comprehend the reasons for
the embracing of this day by secular Jews. The language of the texts displayed on the
notice-boards reveals the current tendencies in the Jewish renewal as well as the way
of thinking that informs this growing phenomenon.
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Bibi remains Bibi: Translating Proper Nouns into Israeli Sign Language on TV
News Programs
Talya Etinger and Rachel Weissbrod
This study sought to discover how sign language interpreters translate proper nouns
into Israeli Sign Language (ILS) on TV news programs. Although it does not offer an
assessment of quality, it is hoped that it can ameliorate the translation for the deaf and
hearing-impaired on Israeli TV by raising awareness of the issue. Data were collected
from nine news broadcasts. A total of 827 proper nouns were found, including names
of people, places, institutions, nationalities, etc. These nouns were classified according
to various criteria, some of which had been employed in previous studies and some of
which were added following the initial viewing. The translation strategies were first
listed on the basis of previous studies. However, some were found to be irrelevant and
others – unique to sign language interpretation – were added. The classification was
helpful in determining whether any correspondence existed between noun types and
translation strategies. Several hypotheses were examined and the main one, positing
that interpreters' behavior is indicative of norms, was validated.
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