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EDITOR’S NOTE
I would like to dedicate this issue to the memories of three valued colleagues
our community was deeply saddened to lose in the past year: Rivka Weiner
from Stern College for Women of Yeshiva University, Alan Mintz from the
Jewish Theological Seminary (JTS) and Ayala Dvoretzky from Yale
University.
Rivka Weiner, a Hebrew instructor at Stern College for over ten years, was a
dedicated, creative and inspiriting teacher, beloved by students and
colleagues. An early adopter of instructional technology, she was always on
the lookout for a new interactive game and classroom activity to motivate and
engage her students and promote language learning. Rivka was always eager
to share her experiences and explorations in this field with colleagues, and
trained Stern College students in the use of technology for Hebrew language
teaching.
Alan Mintz, a professor of Jewish Literature at JTS, served for three years as
head of the Hebrew Department and co-organized the 2016 NAPH annual
conference at JTS. A staunch promoter of Hebrew language use at JTS and
beyond, Alan insisted on conducting all professional and personal
communications with us, at the Hebrew Department, in Hebrew; he initiated
and ran the undergraduate Hebrew Fellows program at JTS, and taught
literature courses in Hebrew. Referring to his scholarly legacy, Barbara Mann,
Alan’s colleague at the JTS Department of Jewish Literature, describes him
as “truly an academic maestro – a conductor of books, people and ideas” who
worked tirelessly to bridge the divide between American and Israeli literary
scholars.
Ayala Devortzky was the Coordinator of the Modern Hebrew Program at Yale
University until her retirement in 2016. Over the course of her thirty-one years
at Yale, she taught the entire sequence of courses, from elementary to
advanced Modern Hebrew and was extensively involved in teaching Directed
Reading courses. Ayala created courses in Israeli literature, film, culture,
gender and identity and was a pioneer in using popular music as a pedagogical
tool, and in the incorporation of media and film in language instruction. She
was the recipient of the 1993 Yale College Excellence in Teaching Prize
All three are sorely missed by family members, colleagues and students.
.יהי זכרם ברוך
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About this issue:

The 20th annual issue contains all the articles published online over the past
year (2017–18) in the areas of: literature and rhetoric, Bible, Hebrew language
pedagogy (including “inside the classroom” section), and teaching with
technology. It also includes an expanded book review section.
In the literature and rhetoric section, Michal Ganz-Meishar introduces the
literary genre of contemporary poetry as a language-learning tool, and
demonstrates ways of utilizing non-canonical poetic texts in the Hebrew
language classroom.
The stories of Etgar Kereth are a favorite among teachers and students for
their (apparent) simplicity; Omri Yavin and Dor Yaccobi deepen our
understanding of Kereth’s work by exploring the Kafakesque themes in his
children’s literature.
Rachel Rosner examines the rhetorical devices embedded in the personal
narratives of inauguration speeches (speeches delivered to acknowledge the
receipt of a prize, honorary degree, appointment for office, and the like). In
the appendix she provides the full texts of several such speeches for the benefit
of advanced level students.
In the Bible section, Rachel Halabe proposes supplementing the introductory
level Biblical Hebrew curriculum with more advanced texts. Her purpose is
to put students in contact with interesting content, stimulate class discussion,
and provide a preview of what may be studied in depth at later stages. The
appendixes contain several textual samples that can be used to enrich the
beginner level curriculum.
In another pedagogically-oriented article, David Marcus describes how he
introduces Masoretic notes in a classroom by means of a mnemonic called
PAGIC. The mnemonic provides a framework for understanding the
background of the vast majority of Masoretic notes, and serves to reinforce
the students’ knowledge of Hebrew grammar while helping them appreciate
the structure of the biblical text.
The Pedagogy section contains four articles:
Irena Blanky-Karlin from Kaye Academic College of Education reports on
the success of collaborative learning processes in a yearlong course designed
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to improve oral expression skills of Hebrew language teachers from the
Bedouin sector.
Esther Raizen calls for a rethinking of the beyond-basic Hebrew language
curriculum, which typically draws its material and content from literature and
visual and written media. In order to attract and retain students and reinforce
the relevance of the course to students’ current concerns and future careers,
Raizen proposes a curriculum focused on general societal topics. She outlines
two courses now under development: עברית לרפואה, centered on contemporary
medical and health topics, and החווייה היהודית באמריקה, on themes of identity
and social and cultural engagement of Jews in America.
Two articles in this section are devoted to the methodology of teaching
grammar. Or Rogovin advocates for and carefully demonstrates the use of
explicit grammar instruction in the teaching of את, a morphological feature
notoriously difficult to acquire by speakers of English.
Nimrod Shatil details an inductive, rule-based approach to the (re)teaching
of the Hebrew verb system to speakers of Arabic.
Following this section is an article from “inside the classroom”: Hanni
Garti-Bar’s account of an action research project in the area of student writing
and its transformative outcomes for students and teacher alike.
The Teaching with Technology section includes three articles, evidence of
the continuing interest in the utilization of instructional technology in the
teaching of Hebrew.
In the first article, Mira Angrist introduces the concept and practice of
“digital social reading”, and discusses its pedagogic benefits for the
acquisition of communication skills in the interpersonal, interpretive, and
presentational modes. She demonstrates the procedures, tools, and products
of asynchronic participatory digital reading using intermediate level texts (a
poem and an informative article) via Google Docs and eComma’s “word
cloud” function.
Joanna Caravita describes the planning, implementation, and lessons
learned from an experimental second semester Hebrew course that aimed to
meld face-to-face instruction with distance learning via video conferencing
with the support of a Telepresence Robot.
The last article in this section, by Dolly Eliyahu-Levi, deals with the ways
in which the online platform TO BE EDUCATION can be used for written
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role playing in the Hebrew language class and demonstrates how a simulated
student recruitment campaign contributes to both learner motivation and
authentic, context-appropriate language use.
I would like to end this note with an encouraging statistic: as we continue with
the online rolling publication, the number of “hits” (as of April 22) went up
in this issue by 24% (from 848 last year to 1081).
Many thanks go to the anonymous peer reviewers for their careful reading and
well considered and constructive comments, to Orna Goldman, our hard
working and dependable managing editor, and last but not least, to Jared
Henson, the NAPH office manager who is in charge of publishing the online
articles among his many other responsibilities.
Nitza Krohn
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סוגת הספרות '-שירה עכשווית' בהוראת עברית כשפה נוספת
מיכל גנץ-מישר

מכללת לוינסקי לחינוך

תקציר
במאמר זה אציג את מאפייניה של הסוגה 'שירה עכשווית' ,מעמדה ובמות הפרסום שלה.
אדגים מתוך שיר מייצג' ,הבית הזה' מאת סיגל פלד דריאל ,שפורסם בכתב העת המקוון 'בגלל'
לשירה ולספרות ונלמד בסביבה רב-תרבותית ורב לשונית  -כיצד סוגה זאת מזמנת דרכי
הוראה-למידה רלוונטיות ואותנטיות לקידום הכישורים האוריינים בביצועי השיח הדבור
והכתוב .אסיים בהצגת מסקנות ותובנות.

מהי שירה עכשווית
הכינוי 'שירה עכשווית' ניתן לשירה הישראלית הנכתבת היום במאה העשרים ואחת .זך
( )2011טבע את המושג "האקלים הסגנוני" בבואו לקבוע קווים סגנוניים ותרבותיים
בולטים בדמותה של היצירה השירית הישראלית בשנות החמישים והשישים של המאה
העשרים .מדבריו ניתן ללמוד כי הקווים האופייניים ל'שירה העכשווית' עשויים
להשתנות ממשורר למשורר וכי בצד היצירה שזכתה לקאנוניזציה מתקיימות גם אחרות,
צדדיות העשויות להשפיע ביום מן הימים על ההגמוניה ועל התרבות הישראלית.
המגמות הסגנוניות-הפורמאליות מלמדות כי בדומה לשירה המודרנית שואפת
ה'שירה העכשווית' להיות עדכנית ,מלמדת ומושכת תשומת לב בחברה .היא מבקשת
לעורר אצל קוראיה רושם של דבר-מה רוחני ונשגב המפעיל ביטויים של רגש ,של
אינטלקט ושל חדשנות .תוכניה של ה'שירה העכשווית' מציגים באופן חופשי,
אינדיבידואלי ,רציני ואמיץ מנעד רחב של נושאים מהאישי אל הגלובאלי כדי להביע
ציפיות ,עמדות ,תשוקות ומהוויים .השירים מביעים את חיי היוצרים ,מושתתים על
דיבור ישיר של כאן ועכשיו ,שומרים על עיצוב שירי ידוע ,מתנגדים לפיגורטיביות מופרזת
ולחקיינות ,מתווכים ידע היסטורי ,ספרותי ודתי ומשקפים את החיים הציבוריים של
התרבות הישראלית והגלובלית( .זך ;2011 ,הרצוג .)2007 ,זאת ועוד ,פרסומה של ה'שירה
העכשווית' במדיום הדיגיטלי מציע נגישות זמינה ,עדכנית ומיידית לקהל קוראים רחב
ומאפשר דמוקרטיזציה באופן התקבלותן של היצירות והערכתן.
השירה העכשווית מחזקת בחברה תכונות של אצילות נפש ,תחושת שפע ונדיבות,
יכולת להתייחס בסלחנות לרשעות ולטיפשות ,גילויים של רגישות לקבוצות חלשות,
נכונות לשיתוף פעולה ולהזדהות עם השיח החברתי האקטואלי המגלה ערנות לפגיעה
בזכויות אדם ,לניצול ולמציאות החברתית-כלכלית בישראל .לדוגמה ,בשירה המזרחית
העכשווית מופיעה התייחסות למהגרי העבודה ולעובדים הזרים (אליהו.)2013 ,
נושאים אקטואליים אלו המעידים על תהליכים ושינויים חברתיים-תרבותיים
בישראל ובעולם עשויים לעורר דיון מעניין ואקטואלי בשיעורי עברית כשפה נוספת
ומאפשרים לשירה להיות רלוונטית ולפעול את פעולתה בחברה ולקורא ניתנת האפשרות
להנכיח את עצמו ביצירה ולהזדהות עמה (בן-דוד ;2005 .בר-יוסף ;2005 .טריינין;2000 .
עלון.)2014 .
משוררי השירה העכשווית הם קהילה מגוונת של יוצרים .בצד יוצרים שקיבלו הכרה
ממסדית נמצאים אלו שטרם קיבלו אותה ,יוצרים שכותבים בשפה העברית ובשפות
שונות ואחרים הכותבים שירה מזרחית .מעטים חקרו את הפואטיקה של היוצרים
העכשוויים ,לכן היא מוגבלת בפרשנותה .היוצרים נדרשים להציג פוטנציאל איכותי

סוגת הספרות – 'שירה עכשווית' Ganz-Meishar:
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בכתיבתם המוערך ונמדד על ידי עורכי כתבי העת והוצאות הספרים (זך ;2011 .סקאל.
.)2015
המשורר העכשווי מקיים דיאלוג ואינטראקציה עם הסביבה היוצרים ריבוד תוכני-
רעיוני לחומרי התרבות וזיקות לשוניות תרבותיות .מרחב זה מאפשר למשורר ביטוי
אישי חופשי ויצירת מטאפורות חדשות שהבנתן מבוססת לא רק על התוכן או על ידע
פואטי קודם ,אלא בעיקר על הזיקה בין המילים למוזיקה שנשמעת בקריאתן .המוזיקה
מתחברת למילים ,כך שכל שיר מתאר חוויה אחרת במבחר אחר של מילים .לפיכך,
הלשון הציורית מאפשרת לקורא הבנה מעמיקה ,מעוררת ומהדהדת של היצירה (בן-דוד.
 ;2005זך ;2011 .סקאל.)2015 .
במות הפרסום של השירה העכשווית מגוונות .השירים מתפרסמים גם בספרים,
במרשתת ,בכתבי עת ,בעיתונות היומית ,בערבי שירה ועוד .הפצת השירה בערוצי
תקשורת שונים יוצרת קרבה בין היוצר לקהל קוראים ,מאפשרת פניות וזמינות גבוהה
לקריאת מגוון של יצירות ומיזוג בין תחומי האומנות השונים.
להלן ,דוגמה לכתבי עת ולאתרים לקריאת 'שירה עכשווית' שעשויים לסייע להוראת
עברית כשפה נוספת :
פורום יוצרים האתר של נילי דגן מציג את רוב כתבי העת בהם ניתן לקרוא שירה
עכשווית ,אומנות ופרוזה בקישור מעט לעת  -מבחר מכתבי העת1.

עתר  -כתב עת צעיר ואיכותי היוצא לאור במכללה האקדמית הרצוג
ביוזמת החוג לספרות ובעריכת סיון ואבישר הר-שפי2.

תולה שירים על חבל כביסה  -כתב עת לשירה עברית עכשווית,
משוררים ותיקים וחדשים ובעריכת דורון עזורי3 .
הבה להבא כתב עת חצי-שנתי לשירה עכשווית

ועתידית4.

ייחודה של סוגת הספרות 'שירה עכשווית' להוראת העברית בארץ ובעולם היא בזכות
תכניה המגוונים המספקים מידע היסטורי ,ספרותי ודתי בשילוב עם מידע אקטואלי
 1האתר של נילי דגן /http://www.nillydagan.com
 2עתר  ,כתב עת http://en.calameo.com/read/004360523bd77289bf209
 3תולה שירים על חבל כביסה ,כתב עת /https://azdoron.wordpress.com
 4הבה להבא ,כתב עת /http://havalehaba.co.il

12

סוגת הספרות – 'שירה עכשווית' Ganz-Meishar:

)HHE 20 (2018

ועדכני .מיזוג התכנים בין העבר להווה פורש דיוקן נרחב ועשיר של המציאות העכשווית,
ובכך מקדם למידה מעמיקה ורלוונטית יותר של התרבות הישראלית .ה'שירה
העכשווית' יוצאת לאור בערוצי תקשורת טכנולוגיים המאפשרים הוראה מעוררת
חשיבה על בחינה פרגמטית וסמנטית אחרת של השירים וחדשנות בדרכי ההוראה.
לפיכך ,היא יכולה לשמש חומר לימודי מעניין ועשיר להוראת השפה העברית בסביבה
רב-תרבותית ורב-לשונית.
דרכי הוראה-למידה לסוגת 'השירה העכשווית'
סוגת 'שירה עכשווית' בהוראת עברית כשפה נוספת נלמדה במסגרת התנדבותי באולפן
למהגרים לא יהודיים מבוגרים :מהגרי עבודה ,פליטים ומבקשי מקלט המתגוררים בעיר
גדולה במרכז הארץ (דלה-פרגולה.)2012 .
האולפן נוסד על ידי עמותה למען רווחת חייהם של המהגרים בישראל ופועל בשעות
הערב .הלומדים מחולקים לקבוצות למידה לפי רמת הידיעות שלהם בשפת היעד עברית:
מהרמה הבסיסית של אי ידיעת השפה עד הרמה הגבוהה המצביעה על יכולת של ניהול
שיח דבור ברמת שטף סבירה ויכולת פחותה ברמת הדיוק ,כתיבת טקסט בסיסי בעברית
ויישום של אוצר מילים רחב יותר בהתאם לאחרים.
בשיעורי האולפן השתתפו חמישה עשר מהגרים מבוגרים :ארבע נשים ואחד עשר
גברים שרמת הידיעה שלהם בעברית היא ברמה בינונית מהאחרים.
במאמר זה אני מבקשת להדגים כיצד ניתן ללמד יצירה ספרותית מסוגת 'שירה
עכשווית' בשיעורי עברית כשפה נוספת.
5
המשוררת סיגל פלד דריאל פרסמה שלושה שירים בכתב העת בגלל ,גיליון  ,5שנושאו
משפחה וקירבה' :בזמן שנפלתי'' ,אהובתי' ו'לבית הזה' .בחרתי את השיר 'לבית הזה'
משום שהנושא שלו התאים לתוכנית הלימודים באולפן בהקשר המעגל האישי שבמרכזו
ניצב הבית .בחירת התוכן הרלוונטי ,העדכני והמותאם ללומדים בהקשרים שונים:
חברתי ,לאומי ,תרבותי ,ערכי ואישי סייעה לי להבנות תהליכי הוראה-למידה על פי
הגישה התקשורתית מבוססת שיח .הלומדים יודעים להסביר מהו בית ,מי הם
המשתתפים והנושא מהווה מצע בסיסי לאינטראקציה והעברת מסרים מנקודות מבט
מגוונות על אודות הבית  -הבית האישי ,הבית הקיומי בהווה ,הבית המטאפורי והקשר
ללאום והבית הדמיוני המיוחל של כל אחד מהלומדים .חשיפת הלומד לאירועי שיח
(אינטראקציה) משמעותיים ,רלוונטיים וגלובליים בשפת היעד (עברית) הם שיביאו את
הלומד לרכישת הדקדוק שלה (.(Ur. 2011; Olshtain & Celce-Murcia. 2001
לפי לונג ( ,)Long. 1991העיסוק במשמעות צריך להקדים את הבנת הצורה הלשונית.
כלומר ,רק לאחר שהלומד מבין את המשמעות הוא יכול גם לקלוט את התפקיד של
הצורה הלשונית .השלב הראשון בעת ביצוע ההוראה יתמקד בהבנת המשמעות ,המסר
והתוכן של השיר הנושא הנלמד ,משום שההבנה אינה מתרחשת במישור הצליל של
המילה או במשפטים בודדים ,אלא מתרחשת במישור התוכן והמשמעות ,בהבנה של
http://biglal.info/users/issues/biglal0010.hd.pdf 5
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השיר בהקשר חברתי תרבותי ,אותנטי וטבעי .השלב השני יתמקד בהבנת הצורה
הלשונית וחוקי הלשון.
לבית הזה  /סיגל פלד דריאל

(כתב העת בגלל ,משפחה וקירבה ,עמ'  ,21גיליון )2013 ,5

לַבַ יִ ת הַ זֶּ ה יֵש חַ יִים ִמ ֶּשּלו
ָאמַ ְר ִתי לו
וְ ַש ְמ ִתי אֶּ ת הָ אֶּ ְצבַ ע עַ ל הַ ִקירות ֶּש ָרעֲדּו
ַרק כְ ֵדי לְ ִה ְתי ֵַשר מֵ חָ ָדש
ּולְ ַדבֵ ר עִ ם הַ ּנוף
ּולְ הַ ְש ִקיף אֶּ ת הָ אור
ּולְ הַ כְ נִיס אֶּ ת הָ רּוחַ
אֲ בָ ל ָאז הּוא ָשתַ ק
ִמין ֶּש ֶּקט פְ ָרצִ ים
ִיתי חַ יֶּבֶּ ת לָעּוף
וְ הָ י ִ
ַאר ִתי אֶּ ְצלו
וְ אֶּ ת הַ מַ פְ ֵתחַ ִה ְש ְ

הבניית המשמעויות של השיר 'לבית הזה' מאת סיגל פלד דריאל נעשית במסגרת של
שלוש פעולות הקשורות בתיהלוך קריאת היצירה :לפני קריאת היצירה ,במהלך הקריאה
ולאחריה.
בחרתי ליישם מושגים של עיבודי שיח בעת הוראת השיר על פי הגישה ההוליסטית -
האינטראקטיבית בתהליך קריאה מ'למעלה' ( )top-downו'מלמטה' ( .)botton-upשילוב
אסטרטגיות של עיבודים 'מלמעלה' ועיבודים 'מלמטה' ושימוש מושכל בהן יסייעו
ללומדים לעבד את השפה האסתטית-ספרותית ולשפר מיומנויות לקידום רכישת השפה
הדבורה והכתובה .העיבוד של השיר 'מלמעלה' כרוך בגורמים הקשרים ,כגון ידע חברתי-
תרבותי ,ידע ספרותי ,ידע תוכן ,רמזים הקשרים וחשיבה על הנושא הכללי שמוצג בשיר:
הבית ,משפחה ,יחסים מגדריים וזוגיות .העיבוד 'מלמטה' קשור לבחירות של הלומדים
כשהם מפרשים את השיר או מפיקים משמעות ממנו כמו מילים ,מבעים ומבני המשפט.
במישור השיח ,הלומד העצמאי יוכל לבחור אלו אסטרטגיות עליו להפעיל כדי לחוות
ביצוע אפקטיבי (קניאל .)2006 .הלומד יוכל לערוך ניטור ידע ולהחליט איך לתכנן את
פענוח השיר הן 'מלמעלה' והן 'מלמטה' לדוגמה ,האם הבנתי את המשמעות של השיר?
('מלמעלה'); האם הצלחתי להגות נכון את המילים? ('מלמטה'); האם אני מבין את
המילים בשיר כשאני קורא? ('מלמעלה' ו'מלמטה') .מכאן שתיהלוך השיח נעשה
'מלמעלה' ו'מלמטה' בעת ובעונה אחת (סלסה-מורסיה ואולשטיין.)Grabe. 1991;2014 ,
לפני קריאת השיר
כתב העת בגלל מקוון ,לכן הלומד יכול בשיטוט קל באתר להיחשף למספר רב של שירים
ולבחון כיצד הם נקשרים לנושא הגיליון 'משפחה וקירבה' .השירים בכתב העת מופיעים
כשהם מנוקדים ,בגופן קריא ,ובאופן נגיש ומשכנע .עורכי כתב העת מצרפים לכל יצירה
ספרותית צילום של אילוסטרציה מתאימה המתכתבת עם נושא השיר ומוצגת גם
בקישור נפרד באתר כתב העת במסגרת של תערוכה מקוונת נלוות ליצירות בזיקה לתמה
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מרכזית בגיליון ' -תערוכות במרחב  -בגללריה' 6.בעת הוראת היצירה הספרותית ניתן
להתרשם מהזיקה בינה לבין היצירה האמנותית המלווה אותה ולהוסיף פרשנויות
והקשרים נרחבים להבנת היצירה הספרותית.
העובדה שהשירים כתובים בשפה העברית שדורשת מצד הקוראים ידיעה והבנה שלה
מדגימה עד כמה מוסכמותיה של הלשון מצויות בשירים ומצמצמות את יכולותיו של
הקורא לומר עליהם הכול .הלשון היא פעילות תקשורתית שאינה מאפשרת מגוון
אינסופי ופרוץ לחלוטין של פרשנויות ,לפיכך הלומדים נדרשים לקריאה זהירה ורצינית
של השירים ,להבנה שלהם ,להיכרות עם המחבר ולהפקה של משמעויות ויצירתן מחדש
(אליס.)2004 .
הפרשנות לשירים מסוגת 'שירה עכשווית' מתמקדת בתגובת הקוראים ובקריאה
ביקורתית התלויה ברמת הקושי והמורכבות של היצירה הספרותית ,בהטמעה
ההיסטורית שלה במרחב הספרותי ,בפואטיקה של היוצר ובעמדתה ,באחדותה של
היצירה ,באופן התקבלותה והבנתה ובעיקר ברמת הידיעה וההבנה של הלומדים את
השפה העברית .מכאן שהדגש בהוראה יכול להיות בעקבות 'קריאה צמודה' בטקסט
ופיתוח קריאה ביקורתית של הלומד וההבנה שלו את היצירה בהקשרים תרבותיים,
חברתיים והיסטוריים .בנוסף ,גישה זו מאפשרת לקורא להביע את פרשנותו ללא תנאי
או הכוונה מוקדמים ועל קהל הנמענים המקשיבים :מורה ולומדים לגלות הקשבה
לפרשנות ויחס של כבוד וסובלנות (אלקד-להמן ;2007 .דה-מלאך ;2008 .הרציג.)2005 .
כתב העת המקוון מציג את השירים בתוך הקשר אישי עם הופעת התמונה האישית של
היוצרת ומסירת מידע על קורות חייה ותפיסתה האומנותית בפתיחת הגיליון באופן
שמזמין את הקורא לבחון את היצירה לא רק על פי הנמסר בה ,אלא על פי מאפיינים
תרבותיים ,חברתיים וגלובליים יותר .היצירה היא עדכנית והקורא שותף למתרחש
במציאות החיים שבה השירים נכתבו ,לכן יצירת מרחב כללי לאיסוף מידע על אודות
היצירה מסייע לקורא להתעניין בשיר ,לשאול שאלות וליצור מאגר של ציפיות .כתב העת
המקוון מסייע ללומד ליצור 'הסכם קריאה' תלוי זמן ותרבות עם היצירה ,שיאפשר לו
להפעיל צורות קריאה שונות ,להפיק מידע על ההקשר ההיסטורי והספרותי של היצירה,
להדהד ליצירות אחרות הקשורות לה ,לגייס דרכים להשלמת פערי מידע על היוצר,
הנושא והיצירה ולגלות את תכלית היצירה ,פרשנותה ומשמעותה .פעולות אלו מסייעות
לקרוא להתמודד עם הפרשנות הלשונית של השיר למרות הידע הלשוני המצומצם שלו
(אלקד-להמן ;2007 .פיש.)Melina. 2013 ;2012 .
בעת העיבוד 'מלמעלה' נבחנת כותרת השיר 'לבית הזה' בדגש על המילה המוכרת והיא
– 'בית' .תחילה נבחנה מידת ההבנה של הלומדים את המילה בית ,ורק לאחר מכן החל
תהליך של גיוס ידע עולם הקשרי רחב על הנושא מבחינה תרבותית-חברתית .כל לומד
בחן את מושג 'הבית' באופן אישי תוך פעילות של אינטראקציה פעילה עם שאר הלומדים
ויחד העלו השערות על מהו בית ואיך מתארים ומאפיינים 'בית' ביצירה כשיר .בנוסף,
ניתן לבחון את היצירה בהקשר אינטרטקסטואלי לנושאים כמו בית ,זוגיות ,שתיקה או

 6כתב העת בגלל http://www.biglal.info/?file=kop4.php
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להבין בהקשר לשיר אחר לדוגמה ,השיר 'הצילו' 7מאת רחל שפירא המתכתב עם נושא
הבית ואף הולחן .הלומדים התנסו בפעולות חשיבה מגוונות והיו קשובים לרעיונות,
להסברים שהוצגו על ידי חבריהם ושוחחו על כך (ויגוצקי ;2003 .פויס.)2006 .
כלומר ,שלב זה חשוב ביצירת השערות על הבנה גלובלית מבוססת תרבות וחברה על
מהו 'בית' .הלומדים העלו השערות איך הבית יוצג בשיר; מי גר בבית והיכן; האם תיאור
הבית יתמקד במבנה הפיזי שלו או באווירה הפנימית וביחסים בין האנשים המתגוררים
בו .דיאלוג זה מזמן בחינה אישית של הלומדים מהו הבית שלהם ביחס לאחרים ,לכן אין
כאן התמקדות בהקניית ידע ,אלא בפיתוח חשיבה אישית של הלומד.
כשהלומד יכול לתאר את הבית שלו ,להבין בעברית מהו הבית שלו הופכת הלמידה
להיות משמעותית ומעוררת מחשבה ללומדים .הלומדים רוכשים את השפה מתוך העניין
האישי ומתוך רצון לדעת איך לתאר את הבית שלהם .דיאלוג זה מאפשר לכל לומד להציג
את עולמו הפרטי ,את הבית האישי שלו .על אף החשיפה האישית הפעילות מסייעת
ללומד להיפתח ,לא לחשוש מתגובת הקהל ולשתף .ניתן להתייחס לפירוש המטאפורי של
'בית' בהקשריו הרחבים של בית  -מדינה ולאום ,או 'בית' במישור האישי והפרטי כדי
לגייס ולעודד את הלומדים לקרוא את השיר ולהבינו (אלקד-להמן.)2007 .
בעת העיבוד 'מלמטה' של היצירה נבחן ההיבט הלשוני ומשמעויותיו ,תפקיד הא
הידיעה והקישור לשם העצם והתפקיד הפרגמטי שלו .כלומר ,הסטודנטים למדו כי
המילה 'לבית' היא לא צורת היסוד של המילה .רק לאחר פירוק המילה לצורת היסוד
שלה ניתן לבחון את מילת היחס ל' ותפקידה הפרגמטי במשפט כמקשרת בין שם העצם
לכינוי הרמז (שם עצם) ויוצרת צירוף שמני המעיד על מיקוד הנושא .אפשר ללמד גם את
תפקידה של הא הידיעה שנשמטה מהצירוף .כלומר ,הצירוף 'לבית הזה' רומז על כך
שהשיר יתמקד בבית ,יחד עם זאת הצירוף מאפשר לכל אחד להזדהות עם הנושא.
בנוסף ,אפשר להדגיש את אופן קריאת הכותרת לפי קריאת השיר ובקריאה נוספת לאחר
הבנת המשמעויות בשיר .הכותרת היא כהזמנה לקרוא את השיר ,לכן באיזה טון נבחר
לקרוא את השיר .מה תהיה התרומה של אופן קריאת הכותרת :בהתפעלות ,בעצב ,בכעס,
בתמיהה ,בתהייה על אופן הבנת השיר .האם הקורא יכול לשנות את הנימה בעת קריאת
הכותרת האם הוא מבין את המשמעויות הנלוות לשינוי בקריאת הכותרת .ניתן לבחון
את קריאת הכותרת פעמיים לפני קריאת השיר והיא תתבסס על קדם ההנחות שאספנו
קודם לכן ,וכמובן לאחר הקריאה הראשונה של הטקסט לבחון פעם נוספת אם חל שינוי
באופן הקריאה הקולית של הכותרת .אופן קריאת הכותרת מכוון את הלומדים לדרך
הקריאה של השיר קולו כיצד נרצה שהוא ייקלט אצל הנמענים וכיצד נרצה לדבר אותו.
הדיאלוג עם קריאת הכותרת והבנתה מתקיים בכמה אופנים :כדי להבין את הכותרת
יש להבין את השיר ,ולחזור ממנו – אליה (סלע.)2016 .
בעת קריאת השיר והבנתו
תפקידו של הקורא בעת קריאת הטקסט הוא לארגן בתודעתו את המידע שנמסר לו.
הקורא נדרש להיות פעיל בארגון תוכני הטקסט על פי הקשרים תרבותיים-חברתיים,
שימוש מושכל בידע קודם ,בחינת קשר לוגי מתאים ורמת המילים והציורים הלשוניים.
 7מתוך אתר שירונט http://shironet.mako.co.il/artist?type=lyrics&lang=1&prfid=323&wrkid=4885
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פעילות זו מהווה מקור חשוב להבניית משמעות לטקסט ,לפיכך נדרשות כמה קריאות
לטקסט כדי להעמיק את ההבנה והחשיבה על המסר הגלוי והסמוי (הרשב.)2000 .
פעולת הפרשנות שנעשתה בכיתה מורכבת מרצף החוויות שהלומדים חוו במשך
הקריאה ,פענחו את המשמעויות של השיר בשיח קבוצתי ויצרו סטים של קטגוריות
מובנות וידועות לכולם .מכאן שחוויית המשמעות שהעניקו הלומדים ליצירה קשורה
בחייהם הפרטיים ,וכך הצליחו לגשר בין עולם הבדיוני הספרותי לעולם המציאות ולבחון
היבטים מוסריים-תרבותיים בחברה (אלקד-להמן ;2012 .פיש.)2012 .
במליאת הכיתה הוצגה ללומדים משימת האזנה לפני קריאה השיר  -בחנו את אופי
הקשר בין שתי הדמויות המוצגות בבית :האישה (הנקבה) והגבר (הזכר) .משימה זו
זימנה ללומדים מידע מקדים על הדמויות בשיר ,יצרה מתח ועניין לדעת מה יתואר בין
בני-הזוג ורמזה על זיקה לכותרת השיר 'לבית הזה' ולנושא הגיליון 'משפחה וקרבה'.
בעת הניסיון של הלומדים להציג את אופי הקשר בין הדמויות בבית התקיים שיח
לימודי באמצעות שאלות מתווכחות שלי לברור הבנת המשמעויות בשיר .הלומדים
נדרשו להסביר את השיר באופן אסוציאטיבי ולהביא אירועים והדגמות מחייהם כמו
תיאור חוויה ,שיר נוסף או תמונה הקשורים לנושא .באמצעות הידיעה האישית הלומדים
הצליחו לפתח הבנה לשיר .המטרה במשימה היא להבנות העמקה בידע של הלומדים.
בתחילת ההוראה מתבסס הידע על הממד האישי ובסוף יחידת ההוראה תידרש העמקה
בהבנה של היצירה בממד הספרותי פרשני (גורדון ,שינמן ואלוני.)2006 .
אף על פי הקושי בפענוח הלשון הציורית והצירופים המטאפוריים הבינו הלומדים את
הנושא של השיר והוא מערכת היחסים בין בני-זוג :גבר ואישה בתוך הבית ונתנו ביטוי
למושג 'בית' מתוך מאגר הידע האישי שלהם על הנושא :תיארו את הבית שלהם בישראל
ואת הבית בארץ המוצא ,אך העדיפו לא להציג תמונה .הידע של הלומדים אורגן בסטים
של קטגוריות :ניקיון ,כסף ,אזור מגורים ,מי גר בבית ,בית מול דירה ,עיר מול כפר,
אווירה ,נישואים וכדומה .ארגון זה סייע ללומדים להבין את הנושא בהקשרים שונים.
הלומדים זיהו את האובייקט המרכזי הנוסף בשיר והוא 'בני הזוג' וייחסו לו באופן
אוטומטי סטים של קטגוריות נוספות :משפחה ,בעל ואישה ,אהבה ,בגידות ,ריחוק ועוד.
הם הבינו כי הדוברת הראשית בשיר היא האישה ,ולכן הפעלים בשיר נמסרים בנקבה.
השיר מתאר את אורח החיים שהתנהל בבית ומתמקד באירוע העזיבה של האישה .עיקר
השיח הלימודי התרחש לא במישור הצליל של המילה או במשפטים בודדים ,אלא
במישור התוכן בהבנה של השיר ויצרת שיח אותנטי וטבעי שלהם על מהו בית ומהי זוגיות
(סלסה-מורסיה ואולשטיין.)Kasper & Rose, 2002 ;2014 .
המשימה הלימודית הייתה לבחון את אופי הקשר בין הדמויות בשיר שהציף התבוננות
על האווירה ועל הרגשות החיוביים לעומת הרגשות השליליים בבית .הפרשנות לגבי
מערכת היחסים בין בני-הזוג בבית מזמנת ללומדים אפשרות ללמוד על אודות עצמם ועל
מערכות היחסים שלהם בביתם הפרטי .היצירה הספרותית מאפשרת הזדמנות ללומדים
לבחון מנקודות מבט אישית תהליכים אישיים מציאותיים ).(Sumara. 2002
בעקבות כך הלומדים נתבקשו לכתוב מהחוויה האישית שלהם בשפה העברית
כשתחילתו של משפט החיווי ניתן להם :בבית שלי  ...אני מרגיש ב ...קרה לי מקרה,...
אבל. ...
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השיח על אודות 'הבית' האישי של הלומד ובחינת הנושא בעולמו האישי מסייעים לו
להעניק פרשנות ולהבין את היצירה הספרותית.
לפיכך ,בחרתי דרכי תשאול המעודדות שיח מקדם הבנה ,מעודד לשאול שאלות ולהבין
את האסוציאציות בקרב הלומדים .ביקשתי לבחון את התכלית המלכדת את אוסף
המילים המוצג בשיר ושאלתי אילו אסוציאציות השיר עורר בכם ,מה אהבתם ומה
שעמם אתכם ,כיצד היצירה קשורה לחייכם ומהי המשמעות שלה עבורכם? שאלות אלו
מזמנות התייחסות לתוכן החברתי העולה מהתמה המרכזית של השיר  -הבית ומערכת
היחסים בין בני-הזוג (דה-מלאך.)2008 .
המשימות הדידקטיות לבחינת השיר הוצגו באמצעות שאלות שהתמקדו בחוויה
האישית ,בהבנה גלובלית ובהסקת מסקנות :העתיקו/סמנו שורה או צירוף מילים
שמוצא חן בעיניכם והסבירו מדוע; מהי האסוציאציה הראשונה בעקבות בחירת המילה,
הצירוף?; האם התחושה של 'שקט פרצים' מוכרת לכם?; חשבו על רגע שבו הרגשתם
'שקט פרצים' בתוך הבית ותארו אותו; שאלו שאלה על השיר והשתמשו במילות שאלה;
הוסיפו שורה לשיר בתחילה ,באמצע או בסוף ועוד.
הלומדים נדרשו לשאול שאלות על תוכן השיר ,סגנונו הלשוני ועיצובו .יצירת השאלות
דרשה מהם להתמקד בחוויה האישית שלהם בקריאה ובמילים והמושגים המוכרים
להם .השאלות מעידות על רמת ההבנה של הלומדים את השיר ומהוות בסיס ליצירת
דיאלוג לימודי משמעותי יותר בשיעור המבוסס על העניין ,הסקרנות והמוטיבציה של
הלומדים .דוגמה לשאלות שהלומדים שאלו :מי שתק?; מה קרה לה בסוף?; למה היא
זרקה את המפתחות?; למה היא שמה את האצבע על הקיר?; עם מי היא רוצה לדבר?
הלומדים התבקשו להעתיק טור שירי או מילים שמצאו חן בעיניהם והיו רוצים
להעמיק את ידיעותיהם .על פי תשובות הלומדים ניתן להבין מהי הפרשנות המלווה את
הבחירה האישית .לדוגמה ,לומד בחר בטור "ּולְ הַ כְ נִיס אֶּ ת הָ רּוחַ " כשנדרש להסביר מדוע
בחר את הטור התייחס למילה 'רוח' במובן המוחשי שלה ועל פי ידיעותיו .בתשובתו ענה:
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ואולי הבית מסריח ,צריך להכניס אוויר חדש הביתה .לפתוח חלון ושיהיה רוח אחרת רוח
חדשה ( .מ' ,לומד).

זוהי התחלה טובה לדיאלוג משמעותי המבוסס על הידע הבסיסי של הלומד .את
המילה 'רוח' הלומד פוגש במרחב היומיומי כשמדברים על מזג האוויר ,ואילו בשיר
המשמעות היא מטאפורה של הומניות ושל הנפש .נדרשת פעולת תיווך ללומד בין הפירוש
המוכר והיומיומי לבין הפירוט המטאפורי שתסייע בהעשרת אוצר המילים של הלומד
ואף לחשוף בפני הלומדים הקשרים נוספים למילה רוח :מדעי הרוח ,רוח האדם ורוחות
רפאים.
לומד אחר בחר את הטור "אֲ בָ ל ָאז הּוא ָשתַ ק" .ההסבר שלו לבחירת הטור מבוסס על
קיום של נורמות תרבותיות-חברתיות בהן קיים הבדל מעמדי ומגדרי בין גברים לנשים
ועל יחסים רומנטיים בין גבר לאישה:
אולי היא מדברת הרבה .הוא לא מדבר איתה כי אין לו כסף .הוא לא אוהב מה [ש]היא רוצה
לעשות .אם הוא היה אוהב מה שהיא עושה הוא לא היה שותק ,הואהיה משתף איתה פעולה,
הוא היה מדבר( .ע' לומד).

הפעילות זימנה פרשנות אישית של הלומד המציגה קודים ודפוסי חיים של חברה
מסוימת הידועים ללומדים .הפרשנות שהתקבלה מייצגת את התרבות של הלומדים ואת
השתייכותם החברתית תרבותית .כלומר ,נוצרה אינטראקציה לשונית-חברתית בהקשר
מסוים המאפשרת ללומדים לפתח אוטונומיה בחשיבה ובהצגת ההקשרים לסיטואציה
בשיר .לפי באחטין ( )1978הדיאלוג שנוצר בכיתה בין קולות שונים המייצגים מעמדות,
אידיאולוגיות ,תקופות ועוד מעניק "נוכחות" ו"קול" ייחודיים לכל אחד מהלומדים
בשיח הכיתתי.
'ש ֶּקט פְ ָרצִ ים' מתוך עולמם האישי.
הלומדים נדרשו לבחון את הצירוף המטאפורי ֶּ
'ש ֶּקט פְ ָרצִ ים' בתוך הבית ותארו אותו" .דוגמאות
לשאלה "חשבו על רגע שבו הרגשתם ֶּ
לתשובות של הלומד על אפיון השקט בבית שלהם:
יש שקט רק כשהולכים לישון [ ]...לפעמים אני בשקט כדי שבעלי ירגיש לא בסדר .לפעמים אני
לשים במקום את הדברים ,אבל כשראיתי שבעלי זורק ,אני כועסת .אני בשקט [ ]...אני רוצה
שהוא ירגיש לא טוב( ,לכן) אני שותקת( .ר' לומדת).
אני כל החיים שלי בבית מסודר .אנחנו שלושה שגרים ביחד .אני יוצא בשעה  8וחוזר בשעה
שלוש ארבע ,ויש אחד שעובד לילה .אנחנו נפגשים רק ביום שישי .יש לנו חברים שכנים ,לפעמים
עושים חיים ושותים [ ]...אני הולך לישון אמר להם תדברו בשקט והם מכבדים את זה ...אני
שומר על השקט כשהם ישנים ...אני מבשל אוכל ואחר כך הם קמים והאוכל מוכן( .ס ,לומד).
בדרך כלל אני שקט ,אבל כאילו .אני נותן כבוד לכל בן אדם בבית שלי או עם החברים שלי []...
אני ממליץ ,אבל אם לא יקבלו את ההמלצה שלי זה גם בסדר( .נ ,לומד).
אם משהו שתק זה כמו בטבע שלו לא כל החיים צריכים להיות שמחים ולדבר( .ש ,לומדת).

'ש ֶּקט פְ ָר ִצים' בבית
הלומדים בחרו לשתף באירועים כדי להבין מה קורה כשיש ֶּ
כשהאנשים מנסים להבליג ,לגלות איפוק ,לנסות להסתדר ולהימנע מוויכוחים .הפרשנות
'ש ֶּקט
האישית סייעה ללומדים להבין את המשמעות הנוספת של הצירוף המטאפורי ֶּ
פְ ָר ִצים' בהקשרו ביצירה כמי שמשקף סערה ובחירה של האישה בהתנתקות.
במשימה נוספת ,הלומדים נדרשו לחלק את השיר לקטעי מידע ממוקדים יותר כדי
שבאמצעותם תועמק ההבנה של הלשון הציורית ושל ההיבטים הפרגמטיים והסמנטיים.
ההנחיה הייתה כללית ודרשה חלוקה של השיר לקטעים משמעותיים והסברה .הקבוצה
חילקה את השיר לארבעה מקטעי משמעות על פי הפעלים ושמות הפועל בשיר .חלוקת
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מקטעי המשמעות התבססה על הדינאמיות בשיר המוצגת במספר רב של פעלים ושמות
הפועל ועל פיהם קבעו את מערכת היחסים בתוך הבית.
להלן אציג את החלוקה לארבעה מקטעי שיח משום שהיא מתווה לכידות בתכני
היצירה ושומרת על קשרים לוגים בין האירועים ,ובכך מסייעת בקידום העלילה עד
להבניית המשמעות הגלובלית והמצומצמת ביצירה .להלן עיבוד היצירה באמצעות דרכי
תשאול מגוונות במתווה של ארבעה קטעים:
לַבַ יִ ת הַ זֶּה יֵש חַ יִ ים ִמ ֶּשּלו
ָאמַ ְר ִתי לו
הטור הראשון בשיר חוזר על כותרת השיר ומסייע בהדגשת נושא השיר .הפניתי את
הלומדים למצוא את הקשר בין הצירוף "יש חיים" לבין המידע שנאסף טרם קריאת
השיר .הלומדים הבינו שהצירוף "יש חיים" הוא הכללה לסטים של קטגוריות הנושאים
ששיערו לפני הקריאה :בעל ואשה ,כסף ,בגידות ועוד .בחנו את תפקיד הפועל 'ָאמַ ְר ִתי'
המסייע בהבניית תכלית השיר – דיאלוג בין בני-זוג ,כשהדוברת פעילה לעומת הדובר
הפאסיבי.
'מ ֶּשּלו' ,לכן ביקשתי לבחון את החריזה בשיר .הם
הלומדים לא הבינו את מילת היחס ִ
'מ ֶּשּלו' עם המילה 'לו' המחזקת את משמעות
הצליחו לזהות את החריזה של המילה ִ
השייכות והקשר בין הבית לבין הדובר (הזכר) ,ובכך שלדוברת אין קשר או שייכות לבית
הזה.
וְ ַש ְמ ִתי אֶּ ת הָ אֶּ צְ בַ ע עַ ל הַ ִקירות ֶּש ָרעֲדּו
ַשר מֵ חָ ָדש
ַרק כְ דֵ י לְ ִה ְתי ֵ
ּולְ ַדבֵ ר עִ ם הַ ּנוף
ּולְ הַ ְש ִקיף אֶּ ת הָ אור
ּולְ הַ כְ נִ יס אֶּ ת הָ רּוחַ
כדי להעמיק את ההבנה של משמעות הסיטואציה הנמסרת שאלתי שתי שאלות :מדוע
הדוברת שמה אצבע על הקירות ולא את כל כף היד?; השלימו את המשפט הבא  -הקירות
רעדו כמו  ...הדרישה להקביל את הטור השירי לסיטואציה בחיים סייעה ללומדים להבין
שהאצבע והקירות הם מטונימיה לרעידת האדמה ,לכאוס ,לסכסוכים ולמריבות בבית.
הוראה ישירה של תפקיד שם הפועל בשיר נעשתה כדי לבחון את הפעולות שביצעה
הדוברת בבית ואת בחירת המשוררת בשם הפועל על פני הפועל המפורש .התפקיד
הפרגמטי של שם הפועל מדגיש כי אין לדעת מי פעל (גוף) כמה זמן ומתי (זמן) ,ומחזק
את הידיעה שנעשו הרבה פעולות ובאופן רציף ומתמשך המעידות על קושי במערכת
היחסים בין בני-הזוג .כמו כן ,בחנו במה תורמת החזרה של וו החיבור המעידה על רצף
דינאמי ומתמשך של פעולות שביצעה הדוברת.
הלומדים נדרשו לשער אילו בגדים לבשה האישה? איך נראו פניה ומדוע? הסקת
מסקנות לדמות אישה דומיננטית ,פעילה ועקשנית וכל אחד מהלומדים אפיין דמות
דמיונית על פי ההקשר החברתי-תרבותי שלו ,אך בהקשר לתכלית השיר.
אֲ בָ ל ָאז הּוא ָשתַ ק
ִמין ֶּש ֶּקט ְפ ָרצִ ים
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הלומדים נדרשו לענות על משמעות מילת הקישור 'אֲ בָ ל' בטור והאם היא רומזת על
מערכת היחסים בין בני-הזוג .מילת הקישור מסוג ניגוד 'אֲ בָ ל' הפותחת את הטור
מבליטה את ההבדל בהתנהגות של בני הזוג .למרות הרצון לשינוי הוא לא שיתף פעולה -
שתק.
המטאפורות בשירה העכשווית ,הן שפת הסתרים המפעילה את מה שמוכר לדובר
ולנמען באופן אינטימי (בר-יוסף .)2005 .בשלב הזה העמקתי את ההבנה של הלומדים
'ש ֶּקט פְ ָר ִצים'
'ש ֶּקט פְ ָר ִצים' .עד כה התייחסנו למטאפורה ֶּ
באמצעות המטאפורה ֶּ
בהקשרה החוויתי ללומדים ,והם שיתפו בחוויות האישיות שלהם ,אולם כעת בחנו את
'מין ֶּש ֶּקט
המטאפורה במקומה בשפת השיר .הפועל 'שתק' נקשר לצירוף המטאפורי ִ
פְ ָר ִצים' ויוצר שתיקה חזקה וסוערת ,שרוצה לפרוץ החוצה ולהתגבר על המחסום האישי.
המילה 'פְ ָרצִ ים' – נלמדה באמצעות סרטונים הממחישים מהו דחף או יצר חזק – פרץ
בצחוק ,פרץ מהר געש ,פרץ לבית.
יתי חַ יֶּ בֶּ ת לָעּוף
וְ הָ יִ ִ
ַאר ִתי אֶּ צְ לו
וְ אֶּ ת הַ מַ ְפ ֵתחַ ִה ְש ְ
השיר מסתיים בתמונה שכיחה של עזיבה ושימוש במילים ממשלב יומיומי .השימוש
בצירוף המטאפורי השחוק 'חַ יֶּבֶּ ת לָעּוף' קליט ושכיח בשפת היומיומיות והוא מדגיש את
'ש ֶּקט פְ ָר ִצים' .הלומדים נדרשו למצוא קשר בין המטאפורה
המטאפורה הקודמת של ֶּ
'ש ֶּקט פְ ָרצִ ים' ומשמעותה של התפרצות ושחרור עם הביטוי השכיח 'חַ יֶּבֶּ ת לָעּוף' ,לברוח
ֶּ
ולהסתלק .אפשר להתייחס למפתח כאמצעי מוחשי וכפרט מטאפורי תלוי ברמת
הלומדים וביכולת הדמיון שלהם בשפה העברית.
הרחבה לפרשנות על אודות חשיבות הבית וכיצד לשמור על ערכיו ניתן להוסיף מוסר
השכל על פי המס ורת היהודית והמקראית בקריאה של הפסוק "בְ חָ כְ מָ ה יִבָ נֶּה בָ יִת,
ּובִ ְתבּונָה יִ ְתכונָןּ ,ובְ ַדעַ ת חֲ ָד ִרים יִ מָ לְ אּו כָ ל הון י ָָקר וְ נָעִ ים" (משלי ,פרק כ"ד ,פסוקים -3
 .)4לאחר הפירוש המילוני של המילים יצליחו הלומדים להבין שהמילים 'חכמה' ו'תבונה'
הן המילים המנחות והמרכזיות של הפסוק .חכמה ותבונה חשובות ליצירת בית חזק,
מבוסס ויציב ,ורק לאחר קיומן ניתן למלא את הבית בדעת ,בתכנים שיש בהם אהבה
כמו ילדים ,ערכים ,פעילויות ועוד .המבנה החוזר של מילת היחס ב' המצטרפת לשם
העצם' :בחכמה'; 'בתבונה'; 'בדעת' מדגיש את שלושת היסודות של המסורת היהודית
לשמירה על מוסד הבית ,ועד כמה השיר משקף את התוצאה של היעדרותם באמצעות
הפרידה.
הלומדים נדרשו לבחון שוב את המעגליות בשיר באמצעות החריזה החוזרת 'אֶּ צְ לו',
ִמ ֶּשּלו ,לו ,ולאחר מכן הושם דגש על מילות היחס ,נטיותיהן וצורות המקור שלהן .כמו
כן נבחנו סימני הפיסוק ומדוע אינם מופיעים בשיר?
רק לאחר עיבוד היצירה מבחינת התוכן ,ההבנה והמשמעויות נלמד הידע הדקדוקי
המוטמע בה .הלומדים נחשפו למשפחת מילים לשורש שי"ר במילים – שיר ,משורר,
שורה .נבחרו מספר מילים להוראה מכוונת של אוצר מילים כגון :כתב-עת ,מבנה,
ספרות ,מחשבה ,פעולה ועוד .כמו כן נלמד המשקל של צורת הבינוני ונעזרתי בטבלה על
גבי הלוח .הלומדים נתבקשו למלא את הטבלה ,ולאחר מכן נבחנו החוקיות ,הלוגיקה של
מבנה המילה והנטייה שלה.
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לצורך הדהוד לחשיבה נוספת כדי להעשיר את השיח הלימודי הוצג ללומדים שיר נוסף,
'הצילו' 8מאת רחל שפירא המתכתב עם נושא הבית והולחן .סיום מהנה של היצירה
הספרותית יכול לחזק את המסוגלות האישית ,את החוויה הספרותית ואת הידע הלשוני
על מילים בצורת הבינוני ומילות יחס.
תרומה של סוגת 'השירה העכשווית' להוראת עברית כשפה נוספת
'השירה העכשווית' היא סוגה חדשנית ,רלוונטית ומאתגרת החושפת את הלומדים
לסיטואציות אישיות ,תרבותיות ,גלובליות ולדילמות היסטוריות ,מגדריות ,דתיות
ויומיומיות ההופכות את הטקסט הספרותי לאותנטי ומקורב לעולמם ,וכתוצאה מכך
הם יכולים לשאול שאלות ,לפתח סקרנות ועניין ,למצוא הקשרים תרבותיים ,ספרותיים
ואחרים ,להציע פרשנות ,לגלות הזדהות ,אקטיביות ויוזמה ולהעמיק בדיאלוג הלימודי
והחברתי.
בסוגה זו הלומדים עברית כשפה נוספת יכולים להבין את היצירה ולפרש אותה בכמה
רבדים של משמעות הדורשים פעולות תיווך של השפה העברית ,הידע המקראי,
ההיסטורי ,התרבותי והספרותי כדי להבין את החוויה האסתטית.
הלמידה מזמנת הנאה מקריאת יצירה ספרותית ,גילוי של העושר הלשוני והמורכב
הטמון בשפה העברית ,התמודדות עם פענוח של רמיזות ואילוזיות מקראיות ברבדים
שונים של אינטר-טקסטואליות ,קריאה של פסוק מקראי והבנת הקשרו לשיר ,פיתוח
חשיבה ביקורתית וספרותית והתנסות בפרשנות אסתטית המסייעת להבין טוב יותר את
עולמם האישי ואת האחר בחברה.
הוראת השירים מסוגת 'השירה העכשווית' עשויה לעניין קהל קוראים מגוון ורחב:
מהגרים לא יהודים ,אנשים שאינם מכירים את ישראל ואחרים .היא מזמנת למידה
 8מתוך אתר שירונט http://shironet.mako.co.il/artist?type=lyrics&lang=1&prfid=323&wrkid=4885
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מעמיקה יותר של השפה העברית הן המקראית הן הציורית והמטאפורית הן העדכנית.
הוראת הדקדוק והעשרת אוצר המילים ממשלב גבוה ובלשון ציורית נעשים בהקשר
לשיח אותנטי המתקיים בשיעורים ובאופן מכוון ואקראי כדי לסייע ללומדים להפיק
שיח עצמאי דבור או כתוב.
הוראה-למידה של סוגת השירה העכשווית היא מכשיר תקשורתי המסייע לנמענים
לערוך היכרות עם המסורת המקראית והיהודית ועם התרבות הישראלית הרב-גונית
והמודרנית המתכתבת גם עם התרבויות בעולם הגלובלי .הנושאים בשירים מגוונים,
והפרשנות ליצירה צומחת מתוך ידיעותיהם של הלומדים .לפיכך ,הם יכולים להזדהות
עם הסיטואציה ועם המסר ,לחשוף את הרובד הסמוי של משמעויות הטקסט ,להעשיר
את אוצר המילים ,לגלות מסוגלות אישית גבוהה יותר להטמעה של הידע הלשוני החדש.
קריאת היצירות הספרותיות יכולה לחזק אצל הלומדים את המסוגלות האישית ואת
הביטחון העצמי שהם מסוגלים לקרוא טקסט בעל מסרים סמויים ,במשלב גבוה ומשקף
את התרבות של השפה הנלמדת.
פרסום סוגת 'השירה העכשווית' במרשתת והקרבה שלה לקהל הקוראים מאפשרת
בחירה אישית של שירים ללמידה מתוך עניין ורלוונטיות .הלמידה מלווה בתמונות לשם
המחשה ובכך מסייעות להבנת היצירה ולהעשרת אוצר המילים של הלומדים.
יתכן כי העושר התרבותי ,ההיסטורי והעדכני המובע בשירים הופך את הלמידה
לרלוונטית יותר לעולמם של הלומדים .בנוסף ,הוראת השירה העכשווית עשויה לעודד
את הלומדים להכיר וללמוד גם על אודות חיי התרבות הקלאסיים של העם היהודי
המובעים ביצירות ספרותיות קלאסיות של המשוררים הקאנונים כדוגמת ח"נ ביאליק,
לאה גולדברג ועוד.
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לילות בלי ירח :יסודות קפקאיים בספרות הילדים של אתגר קרת
עמרי יבין

סמינר הקיבוצים

דור יעקובי

אוניברסיטת תל אביב

תקציר
בתוך הקורפוס הספרותי של אתגר קרת ישנם ארבעה ספרי ילדים :אבא בורח עם הקרקס
(בשיתוף רותו מודן ,)2000 .לילה בלי ירח (בשיתוף שירה גפן ,)2006 .גור חתול אדום ארוך שער
( ,)2013לשבור את החזיר ( 1.(2015למרות שאין מדובר ביבול רב ביחס ליצירתו למבוגרים,
ולמרות שעל שניים מן הכותרים חתומות כותבות-שותפות ,ניתן להצביע על קשרים הדוקים בין
העולם שנפרש בספרי הילדים של קרת לבין העולם המזוהה עם כתיבתו למבוגרים .זיקה זו שבין
העולמות אינה מובנת מאליה ,שכן אצל רבים מן הסופרים הפונים לשני הקהלים ,ניכר שוני
משמעותי בין העולם הספרותי שהם מעצבים בספרות המבוגרים שלהם לבין זה שהם מעצבים
בספרות הילדים .ככל שמדובר ביצירתו של אתגר קרת ,ניתן לומר כי רבות מן התופעות
המופיעות בספרי הילדים שיצאו עד כה תחת ידיו הן תופעות המוכרות מספרות המבוגרים שלו,
ובהן גם כמה תופעות המזוהות עם עולמו הספרותי-המסויט של פרנץ קפקא .במאמר זה נבקש
להציג את ספרות הילדים של אתגר קרת ,שלא זכתה עד כה למחקר משמעותי ,כהמשך ישיר של
ספרות המבוגרים שלו ולהצביע על הזיקה בינה לבין יצירתו של קפקא .קריאה בין-טקסטואלית
בספרות הילדים של קרת מבעד לספרותו של קפקא תחשוף את העולם המעוצב בספרות הילדים
של קרת כעולם מעורער ומאיים ,שאיננו דומה לעולם המוגן והבטוח שאותו מעצבים רובם
המוחלט של ספרי הילדים המוכרים .נטען כי ספרותו של קרת איננה רק ספרות ילדים "חושפת"
(בניגוד לספרות ילדים "מגוננת" ,)2הקוראת תיגר על הסמכות ההורית ,אלא ספרות שממוטטת
את תמונת העולם ההגמונית בכללותה ומציבה בפני הקורא הצעיר את המרד כאפשרות הקיום
היחידה שבה הוא יכול למצוא מידה של נחמה .כך מערערת ספרותו של אתגר קרת על תפקידה
החינוכי המסורתי של ספרות הילדים כסוכנת חיברות ,ומבליטה את ערכה האסתטי-אמנותי
בדומה לספרות מבוגרים.

ספרות הילדים היא ככל הנראה הספרות היחידה המוגדרת על-פי קהל היעד שלה וגיל
נמעניה .בהגדרתה כספרות הפונה לילדים מובלעת ההנחה שהיא נבדלת מן הספרות
הפונה למבוגרים ושונה ממנה באורח משמעותי (שיכמנטר .)61 ,15–14 .2016 .ההבחנה
בין ספרות ילדים לבין ספרות מבוגרים זוכה להבלטה כאשר אותו יוצר עצמו פונה לשני
הקהלים .דוד גרוסמן הוא יוצר מרכזי קנוני שלצד קורפוס ספרי המבוגרים שלו הוציא
תחת ידו קורפוס ספרי ילדים גדול ומשמעותי .אסתי אדיבי-שושן טוענת כי בין ספרות
המבוגרים של גרוסמן לבין ספרות הילדים שלו קיימת זיקה גלויה .את נקודת המוצא
לזיקה זו היא מזהה בעיסוקו המתמשך של גרוסמן בדמות הילד ובמשיכתו לקול הילדי,
שהוא מאפיין פואטי מרכזי גם בספרי המבוגרים שלו (אדיבי-שושן .)91–90 .2014 .כמו
בספרות המבוגרים של גרוסמן ,גם בספרות הילדים שלו בולטים יסודות אוטוביוגרפיים,
ובין שתי הספרויות אף מתקיימת זיקה תמטית בסיסית .נושא מרכזי המעסיק את
גרוסמן הוא השרירות של כוח חיצוני הפולש באלימות לתוך חייו של הפרט ,והוא מופיע
הן בספרי המבוגרים שלו והן בספרי הילדים .אולם הדרך בה מתמודדים איתה הגיבורים
 1במהלך כתיבת שורות אלה הגיע למדפים ספר ילדים נוסף של קרת :הממלכה הקטנטנה (קרת  .)2017הרושם הוא כי בספר
זה בורח קרת לעולם מופלא שהוא מעצב רק כדי לאחוז בנקודת מבט ילדית טהורה שמאפשרת לו להתנתק לרגע מהעולם
המורכב והקשה הנחשף בספרי הילדים האחרים שלו .כך או כך ,בחרנו שלא להתייחס לספר במסגרת דיון זה.
 2המונחים על-פי זוהר שביט (שביט .)120–69 ,1996
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היא ,לדעת אדיבי-שושן ,ההיבט המבחין בין שתי הספרויות :לעומת ספרי המבוגרים,
שבהם כורעות הדמויות תחת נטל ההתמודדות עם שרירות הכוח החיצוני על גילוייה
השונים ,בספרי הילדים ניצבת דמות אב החוצצת בין שרירות זו לבין הילד ומעניקה לו
אפשרות לגדול בסביבה מוגנת ומכילה (שם .)103 ,נראה כי גרסת הילדים המרככת את
איום הכוח הפולש ומגוננת מפניו מתיישבת היטב עם הצורך להגן על הילד ,המכונה
"אילוץ ההגנה" ,שהוא אחד האילוצים המוטלים על ספרות הילדים וגוזרים את דרך
עיצובה (שיכמנטר.)81–80 .2016 .
ההבדלים בין ספרות המבוגרים לבין ספרות הילדים של אותו מחבר עצמו זוכים
להמחשה מיוחדת באותם מקרים (נדירים ,יש לומר) ,שבהם מעובד הטקסט ומועבר בידי
המחבר מקבוצת נמענים אחת לקבוצת נמענים אחרת .דברים ברוח זאת עולים מדיונה
של זהר שביט בשינויים שהתחוללו במעבר שעשה סיפור המבוגרים אלוף העולם ששוכתב
בידי מחברו רואלד דאל והפך לרומן הילדים דני אלוף העולם .אחד השינויים הבולטים
שעשה דאל בגרסת הילדים ביחס לגרסת המבוגרים קשור בחיזוק התשתית המוסרית
של עולם הסיפור ובעיצוב של דמות אב חיובית ובת סמכא (שביט  .)180–149 .1996שינוי
זה מתיישב גם הוא עם אילוץ ההגנה המוטל על ספרות הילדים.
על רקע כל אלה בולט מעמדו המיוחד של הסיפור 'לשבור את החזיר' של אתגר קרת.
הסיפור ראה אור לראשונה בקובץ סיפורי המבוגרים געגועי לקיסינג'ר ( )1994והופיע
כעבור למעלה מעשרים שנה כספר ילדים (לשבור את החזיר .)2015 .לסיפור המקורי
נוספו בגרסת הילדים איוריו של דוד פולונסקי ,אך בטקסט המילולי לא הוכנסו שינויים
והוא נותר כפי שהיה בגרסת המבוגרים .רק טבעי הוא שעצם הופעת הסיפור המקורי
בפורמט של ספר ילדים ללא שינויים והתאמות ,נתפסה כמאתגרת את גבולות ספרות
הילדים .לצד מבקרים שראו בהוצאה המחודשת הזדמנות לעיון מחדש בסיפור תוך
שימוש באיוריו של פולונסקי לחשיפת רבדים עמוקים של הטקסט 3,נשמעו קולות של
מבקרים אחרים שהביעו מחאה על הנגשתו של הסיפור לקהל הילדים ,כיוון שלדעתם
תכניו אינם ראויים לקוראים הצעירים4.
אפשר לראות במקרה של 'לשבור את החזיר' עדות ראשונית לא רק לקשר הישיר בין
עולם ספרי הילדים של קרת לעולם ספרי המבוגרים שלו ,עד כדי זליגה ביניהם ,אלא גם
לאפשרות שספרות הילדים של קרת היא ספרות שאינה מגבילה את עצמה למקום
המוקצה לספרות הילדים בתרבות ומסרבת לציית לאילוצים המוטלים עליה ,ובכלל זה
גם על אילוץ ההגנה.
בניגוד לספרות המבוגרים של קרת ,ספרות הילדים שלו כמעט שלא זכתה לתשומת
לב של המחקר האקדמי .ייתכן שהדבר קשור לעובדה שמדובר בקורפוס קטן יחסית
שלפחות שניים מן הספרים הנמנים עליו הן פרי שיתוף פעולה עם יוצרים אחרים ,ואולי
אין כאן אלא סימן למעמדה הנחות של ספרות הילדים בחקר הספרות הישראלית .אולם
יש גם אפשרות שהסיבה להיעדר התעניינות אקדמית בספרות הילדים של קרת טמונה
בקושי שהיא מעוררת .מצד אחד זהו הקושי לקשור בינה לבין ספרות ילדים מוכרת של
יוצרים אחרים ,ומצד שני – הקושי לערוך הבחנה ברורה בינה לבין ספרות המבוגרים של
קרת עצמו.
 3למשל ,שווימר2015 .
 4כמו עטרה אופק ,המצוטטת בבלוג של מרית בן ישראל כמי שטענה ש'לשבור את החזיר' איננו סיפור ילדים ,כיוון שהוא
מעורר אימה ופחד ולא מציע נחמה בסופו (בן ישראל.)2015 .
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נראה כי בין ספרי הילדים לבין ספרי המבוגרים של אתגר קרת קיימת זיקה רחבה
ומשמעותית ,המאפשרת לראות את ספרות הילדים כשלוחה ישירה של ספרות המבוגרים
שלו .לכאורה אין הדבר מפתיע ,שכן רבות מן התופעות הפואטיות המזוהות עם ספרות
המבוגרים של קרת הן תופעות הנתפסות כמאפיינות ספרי ילדים .התופעה הבולטת
ביותר קשורה בכך שגיבוריו של אתגר קרת הם בדרך כלל אנשים צעירים ,רבים מהם
ילדים ,שהסיפורים נמסרים מנקודת מבטם ,ופעמים רבות ,במקרה של סיפור בגוף
ראשון ,גם בקולם .עידן צבעוני אומר שתשתית רטורית זו מסייעת לקרת לכונן מספר
בלתי מהימן שערכיו מרוחקים מערכיו הנורמטיביים של "הקורא הסביר" ,דבר היוצר
אירוניה כלפי הדמויות ומציג אותן באור קומי (צבעוני .)24-25 .1999 .יוסף אורן,
לעומתו ,רואה את מושא האירוניה המושגת בדרך זו לא בגיבור אלא בעולם שבו הוא
פועל .השימוש הרווח של קרת בגיבורים צעירים ,ובכלל זה בילדים ,נועד ,לדעת אורן,
לעצב נקודת מבט נון-קונפורמיסטית על החיים ולנקוט עמדות אנטי ממסדיות כלפי
העולם שבו הם פועלים (אורן .)143 .2004 .קשה לקבל את הפרשנות לפיה מטרת הצבת
ילדים כגיבורים היא להשיג אפקט קומי דרך הגחכתם ,כפי שמציע צבעוני ,ונראה
שהשימוש בנקודת המבט הילדית הוא אכן חלק מאסטרטגיה גורפת שנועדה להציע
התבוננות ביקורתית על העולם שנשלט על-ידי מבוגרים שלא תמיד מגלים נאמנות
לתפקידם ואחריות כלפי שולחיהם .בספרות הילדים נתפסת הצבת ילד במוקד העלילה
כאסטרטגיה טבעית שמטרתה ליצור הזדהות בין הקורא הצעיר לבין הגיבור ,ובמקרים
מסוימים – לקרב את עולם הסיפור אל הקורא ולהפוך אותו לידידותי עבורו 5.השימוש
שעושה קרת באסטרטגיה זו בספרות המבוגרים שלו ,גם אם הוא נועד למטרות אחרות,
פותח פתח לפניה לקהל הצעיר שעליו נמנים רבים מקוראיו.
תופעה מרכזית נוספת אותה מזהים החוקרים עם ספרות המבוגרים של קרת היא
עולם בדיוני היברידי .עדיה מעוז-מנדלסון מדברת על העולם הקרתי כעל עולם הזוי
ומפוברק בעל גוונים פנטסטיים לצד הבזקים של נורמליות ונורמטיביות (מנדלסון-מעוז.
 .)11 .1995ליזה צ'ודנובסקי מגדירה את העולם הקרתי כעולם של פנטסיה פוסט
מודרנית ,המעוצבת באמצעות הסמכה שרירותית של שני מישורי מציאות שונים
בתכלית :מישור מיסטי מופלא ומישור של תרבות המונים בנאלית (צ'ודנובסקי.1998 .
 .)29–27רומן כצמן מציע לראות את העולם הקרתי כעולם של מיתופואסיס פוסט
מודרני .יצירתו של קרת ,אומר כצמן ,היא מעין מעבדה ליצירת מיתוסים חדשים,
המחלחלים לתוך המציאות העכשווית ויוצרים איתה עולם הרמוני ,גם אם אין בו סדר
(כצמן .)32 .2005 .יוסף אורן אומר שאת רוב הסיפורים הקצרים של קרת ניתן להגדיר
כסיפורים ריאליסטיים פנטסטיים ,והסיפורים המוצלחים יותר שלו הם אלה שבהם הוא
מצליח לשלב באופן המצטייר כאפשרי וטבעי את החומרים משתי המציאויות (אורן.
 .)146–145 .2004עולם היברידי כזה שממזג את הפנטסטי עם הריאלי ,כפי שמצטייר
עולם ספרות המבוגרים של קרת ,הוא עולם האופייני לספרות הילדים שיסודה במעשייה,
שהיא אחת הסוגות הספרותיות הראשונות שפנו אל הילד כנמען רשמי6.
בנוסף לשתי תופעות תמטיות מרכזיות אלה ,אפשר להצביע גם על תופעות מבניות
וסגנוניות שבולטות בספרות המבוגרים של קרת ושנתפסות כמאפיינות ספרות ילדים.
 5ראו :שיכמנטר.86–85 ,2016 .
 6ראו :שביט.73 ,1996 .

29

יבין ויעקובי :לילות בלי ירח

)HHE 20 (2018

כזאת היא השפה הרזה שקרת עושה בה שימוש ,ושחלק מן המבקרים רואים אותה
כביטוי לפשטנות ושטחיות 7,לעומת אחרים רואים אותה כביטוי לאובדן המשמעות
בעידן הפוסט-מודרני וברמה המקומית כביטוי למרד של דור הסופרים הצעיר שקרת
נמנה עליו 8.השפה הרזה במצבה הראשוני ,כאשר אין היא "מתהדרת" באיכויות
פואטיות ,יכולה לשמש ככלי תקשורת יעיל שבאמצעותו תפנה ספרות הילדים אל נמעניה
הצעירים ,שהכישורים הקוגניטיביים והידע הלשוני שלהם מקשים עליהם לפענח
טקסטים מורכבים 9.תופעה נוספת קשורה בממד החזותי של הספרות הקרתית .עידן
צבעוני אומר כי לא רק ספרי הקומיקס שליצירתם היה אתגר קרת שותף ,אלא גם
סיפוריו הקצרים מכילים אלמנטים השאובים מתרבות הקומיקס ,ובהם :משחקים
פארודיים ,נימה אירונית ,אלמנטים של אבסורד ופנטזיה לצד גרוטסקה והומור מקאברי
(צבעוני .)24 .1999 .הדבר מעיד על כך שספרות המבוגרים של קרת ניחנה באיכות חזותית
בדומה לספרות ילדים שבה הטקסט המילולי מחווה במקרים רבים לאיורים המלווים
אותו .לבסוף ראוי לציין הנפח הזעיר של סיפוריו של קרת .יוסף אורן מגדיר את
הסיפורים כ"קצרצרים" ורואה במידותיהם הזעירות ,המביאות את הקורא מהר יותר
אל התכלית ,מקור משיכה משמעותי עבור קהל הקוראים הצעיר (אורן.)143 .2004 .
אולם הזיקה הבולטת בין ספרות המבוגרים של קרת לבין ספרות הילדים שלו ,פועלת
גם בכיוון ההפוך .עיון בספרי הילדים של אתגר קרת יראה כי כמה מן התופעות
המרכזיות האופייניות להם הן תופעות המוכרות מספרות המבוגרים שלו ,ובהן גם כמה
תופעות המזוהות עם עולמו הספרותי המסויט של פרנץ קפקא .על הזיקה בין ספרות
המבוגרים של קרת לבין ספרותו של קפקא כבר עמדו כמה מן המבקרים .יהודית אוריין
מצביעה על קפקא כאחד ממקורות ההשפעה שמהם "טורף" קרת את ספרותו (אוריין.
 .)1994יוסף אורן רומז לקרבה בין קרת וקפקא בדיון שהוא מפתח בסוגת ה"קצרצרים",
אשר משמש לו כמבוא לעיונו בסיפוריו של קרת (אורן .)134 .2004 .עדיה מנדלסון-מעוז
מזהה טכניקה המשותפת לדעתה לקרת ולקפקא .זוהי טכניקה של מחיקה לאחור ( Back
 ,)Brock Sentencesשמתבטאת בכך שהטקסט מזגזג בין כמה אופציות של התרחשות
באופן שכל משפט למעשה מוחק את קודמו (מנדלסון-מעוז 10.)60 .1995 .טכניקה זו של
מחיקה לאחור שבה נרטיב אחד מבטל את קודמו היא טכניקה מרכזית ומשמעותית גם
בסיפורי הילדים של אתגר קרת ,והיא משרתת היטב את ההיסוס וחוסר הוודאות
העומדים בתשתיתו של עולם הילדים שהוא מעצב.
אבא בורח עם הקרקס – מופע הקסמים של הפטריארך
גיבור ספר הילדים הראשון של קרת אבא בורח עם הקרקס (קרת ומודן )2002 .הוא ילד
שאביו מחליט לעזוב את הבית ולהצטרף לקרקס .האב נוסע עם הקרקס ברחבי העולם,
ולאחר שממלא בו את כל מגוון התפקידים ,הוא חוזר הביתה והופך לעמוד התווך של
 7למשל :וייכרט.1994 .
 8למשל :טאוב.155–149 .1997 .
 9ראו :שיכמנטר.73–66 .2016 .
 10כדוגמא מובהקת לשימוש בטכניקה זאת אפשר לראות באפוריזם 'העצים' שבו מדבר קפקא על המצב האנושי" :כי אנחנו
כמו גזעי עצים בשלג .למראית עין הם מונחים סתם ובדחיפה קלה ודאי אפשר להזיזם .לא ,אי אפשר ,כי הם מחוברים
בחוזקה לאדמה .אבל תראו ,אף זה רק למראית עין" (קפקא-2000 .א'.)37 .
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המשפחה ,שכמו נדבקת ברוח הקרקסית שהוא הביא עמו .המבקרים שהתייחסו לסיפור
מבחינים בפריצת הגבולות שהוא מציע בכל מה שקשור לתא המשפחתי ,אך מעדיפים
לראות בה תופעה מוגבלת ולהציגה באור מרוכך .מירי ברוך (ברוך )2001 .מציינת את
האפשרות שאפקט הבריחה של האב ייחרט בלב ילדיו ויעלה את סף החרדה שלהם מפני
ערעורים עתידיים על שלמות התא המשפחתי .אולם יחד עם זאת היא אומרת שאין
בטקסט ביקורת גלויה על התנהגותו של האב ,אלא לכל היותר העלאת האפשרות
שהמשפחה המודרנית פתוחה יותר מן המשפחה המסורתית וההורות בה איננה עול לכל
החיים (שם .)38–37 ,רימה שיכמנטר (שיכמנטר )149–133 .2016 .מצביעה על כך שהספר
מביא לידי ביטוי שתי מגמות מרכזיות המאפיינות את ספרות הילדים בעידן זה :היפוך
מגדרי בתוך המשפחה (אב שעובד במשק הבית ואם העובדת מחוצה לו) וחילופי תפקידים
בין ילדים והורים (אב שמתנהג כילד תזזיתי וחסר אחריות וילדים שמתוארים כמבוגרים
רציניים ואחראיים) .עזיבת האב את הבית ובחירתו להצטרף לקרקס הופכת את הספר
בעיני שיכמנטר לשיר הלל לאינדיבידואליזם ,חוסר קונפורמיות והגשמה עצמית חסרת
פשרות .יחד עם זאת ,אומרת שיכמנטר ,עלילת הספר מובילה בסופו של דבר לגילוי
מחדש של הגבריות (המסורתית) ע"י האב ול"תיקון" המשפחה באמצעות החזרה לדגם
המסורתי .באופן זה ,היא טוענת ,פותר הספר את המתח בין הערך של האינדיבידואליזם
הנון-קונפורמיסטי לערכים הקולקטיביים המסורתיים (שם .)141–139 ,לילי גלזנר
(גלזנר )2016 .מציעה פרשנות מרככת אחרת לבריחה של האב עם הקרקס ולנטישתו
הזמנית את משפחתו .לדעתה עזיבת האב את הבית מבטאת את היענותו לקול הילדי
שבתוכו ,קול שמבקש לממש את הפוטנציאל הטמון בו במרחב שבו יתבלטו כישוריו
הייחודיים שבמרחב הביתי הפכו אותו לחריג .האופן שבו נחתמת היצירה מראה ,לדעת
גלזנר ,כי מעשהו של האב אפשר גם לכל אחד מבני המשפחה האחרים לשוב למצוא את
הקול הילדי הטמון בו ,וכך שבה ההרמוניה לשרור בבית.
נראה כי ניסיונם של המבקרים לרכך את בגידתו של האב וליישב בינה לבין מה שמירי
ברוך מכנה נקודת המוצא המחויכת ,האוהבת ,שממנה יוצא הספר 11,מעיד על כך שהם
מעדיפים לשמור על ספרותו של קרת בתוך גבולות ספרות הילדים הנורמטיבית ,גם אם
הם מכירים בחדשנותה .טענתנו היא כי הסתירה המתגלית בסיפור איננה שונה מן
הסתירות המונחות ביסודו של העולם הבדיוני שאותו מעצב קרת בספרות המבוגרים
שלו ,ושבאות לידי ביטוי באותם מקרים שבהם הטקסט מזמן לקורא לפחות שתי
פרשנויות אפשריות הסותרות זו את זו ותומך בשתיהן בו זמנית 12.אבא בורח עם הקרקס
אכן נראה במבט ראשון כסיפור של הגשמה אישית המאפשרת ביטוי של הקול הילדי,
ומתבצעת תוך מרידה במוסכמות חברתיות ,דבר היוצר אווירה קרנבלסקית .אולם בה
בעת ניתן לקרוא אותו כסיפור עגום על התפרקות התא המשפחתי וכינונו מחדש
באמצעות שיקומה של ההגמוניה הפטריארכאלית .קריאה כזו ,שסותרת לחלוטין את
הקריאה הראשונה ,נתמכת בין השאר על ידי הזיקות שיוצר הסיפור עם היבטים שונים
בעולמו של פרנץ קפקא.
זיקה מרכזית ומשמעותית קשורה בדמות האב .מרבית הדיונים שעסקו בדמות האב
בעולמו של קפקא נתלו ב'מכתב אל אבא' (קפקא – )1997 .מכתב שאותו כתב פרנץ לאביו
 11ברוך.38 .2001 .
 12וראו מנדלסון-מעוז61 .1995.

31

יבין ויעקובי :לילות בלי ירח

)HHE 20 (2018

הרמן בנובמבר  ,1919בהיותו בן שלושים ושבע ,כשמחלת השחפת שממנה סבל כבר
החמירה והקשתה עליו מאוד 13.מן המכתב מצטייר האב כדמות סמכותית וכוחנית של
אדם שכולו חוסן ,בריאות ,תיאבון ,עוצמת-קול ,שביעות-רצון עצמית ושליטה בהוויות
העולם ,ובקיצור ,גבר במלוא אונו .אולם לצד דמות של אב רודן בעל כוחות עצומים שהבן
נכסף כל העת להערכתו ולאהבתו ,עולה מן המכתב דמות של עריץ קטנוני וגס רוח ,אדם
בעל בטחון עצמי מופרז ,שמעניק לאיתנּות שלו לבוש פתטי ולמעשה הופך אותה לחולשה
(שם .)11–7 ,כפל הפנים הזה בדמותו של האב עולה בברור מהאופן שבו מעוצב האב ב'גזר
דין' (קפקא-2000 .ב') ,שניקולס מארי רואה בו את המקבילה הבדיונית ל'מכתב אל אבא'
(מארי .)109 .2011 .אם בתחילת הסיפור מצטייר האב כאדם חולה ושברירי הנסמך על
בנו ,במהלך חילופי הדברים ביניהם הוא הולך ונחשף כרודן אכזר המתעמר בבנו ,ובסופו
של דבר דוחף אותו למעשה התאבדות וכך גוזר עליו דין מוות .גם 'הגלגול' (קפקא -2000
ג') .מתאר אב דומה .לכאורה זהו אב רודן שמתעמר בבנו ,מתנכל אליו ובסופו של דבר
פוגע בו פגיעה חמורה המובילה למותו .אולם בה בעת זהו אב שירד מנכסיו ,אב שבתחילת
הסיפור מצטייר כגבר מובטל שאין ביכולתו לכלכל את משפחתו ,והוא יושב בבית ללא
מעש ,בעוד בנו הוא הנושא בנטל פרנסת המשפחה .במהלך העלילה קונה האב מחדש את
כוחו ומעמדו ,שכמו נבנים מחולשתו של בנו ההולך וקורס לתוך מצבו השרצי.
דמות אב שעוברת מהלך דומה של שיקום הגבריות אנו מוצאים כאמור באבא בורח
עם הקרקס .בתחילת הסיפור מתוארת דמות האב באמצעות היפוך מגדרי :כשהאב
מבשר לבני ביתו על הופעת הקרקס בעיר ,מגיח ראשו מבעד לכרזת הקרקס מעל גופה של
פרשית הלבושה בשמלה אדומה ונעלי עקב; בהמשך ,לקראת הנסיעה להופעה ,נראה האב
כשהוא עוסק בגיהוץ שמלה ,בעוד האם ,הלבושה בחליפת עסקים ,נראית שקועה
בעבודתה מול המחשב; במהלך הנסיעה לקרקס נראה האב כשהוא מפזז ומלהטט
במכונית המשפחתית ,בעוד שהאם היא האוחזת בהגה; בזמן הצפייה בהופעה ממשיכה
האם לנהל שיחות טלפון שככל הנראה קשורות לעבודה ,תוך שהיא מתעלמת ממה
שמתרחש בזירה שמלהיב מאוד את האב; בתום ההופעה נראית האם כשהיא גוערת באב
ומאיימת עליו בתנועת יד .תמונה אחרונה זו ממחישה באופן ברור את מעמדו המוחלש
של האב ועומדת בניגוד לדברי הילד המתאר את ההתרחשות כוויכוח בין שני מבוגרים
בני מעמד שווה .כאשר חוזר האב מן הקרקס מתהפכים היוצרות :האב חוזר כגיבור,
עטור בבגדים שמבליטים את גבריותו ,ואילו האם מקדמת אותו בחיוך ,כשהיא לבושה
בבגדים נשיים מסורתיים (שמלה וסינר) .בה בעת חוזרים ההורים גם לתפקידיהם
המגדריים המובהקים :האם נראית גורפת עלים בגינה כשמאחוריה חבלי הכביסה שזה
עתה נתלתה ,ואילו האב עוסק בצליית בשר על הגריל .כך ,באמצעות היפוך מגדרי כפול,
משוקמת גבריותו של האב שהופך לאדם החזק בבית.

 13המכתב אמנם לא הגיע לייעדו ,אך הוא פורסם בידי מקס ברוד ,ידידו ואיש סודו של קפקא ,שבידיו הפקיד הסופר את
כתביו .ברוד רואה במכתב טקסט שמתאר בצורה מפורטת וחריפה את היחסים ששררו בין קפקא לאביו ,אך מעיד
שמדובר בטקסט שנשלט בידי נקודת מבט סובייקטיבית של סופר רגיש שעורך חשבון נפש עצמי ,ואינו מתחייב לספר את
העובדות כהווייתן (ברוד .)5 .1972 .אולם היות שענייננו כאן איננו באב הביוגרפי אלא באב מדומיין שמזין את עולמו
הספרותי של קפקא ומופיע בו בצורה עקבית למדי ,אפשר לראות ב'מכתב אל אבא' טקסט שמעיד על אב מדומיין זה
בדיוק כמו טקסטים ספרותיים אחרים.
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מהלך זה של שיקום גבריותו של האב קשור בקרקס שמעניק לסיפור את עיקר תוכנו
ומשמעותו .גם כאן להתבוננות מבעד לעולם הקפקאי יכולה להיות תרומה משמעותית
למהלך הפרשני .גלילי שחר מספר שקפקא היה שוחר מופעי קרקס .הוא הרבה לפקוד
את תיאטראות השעשועים של פראג ואף היה מנוי על כתב עת בשם 'האמן' שהוקדש
לענייני קרקס .בעולמו של קפקא ,מסביר שחר ,משמשת הלוליינות כאלגוריה לתלישות,
לנטישת הקרקע ולניתוק מן הטריטוריה ,וביומניו הוא מרבה להשתמש בדימויים
השאובים מעולם הקרקס כדי לתאר את מלאכת הכתיבה שלו (שחר .)71–58 .2008 .אין
פלא על כן שאלמנטים קרקסיים אפשר למצוא ברבים מכתביו של קפקא ,אולם בכמה
מסיפוריו משמש הקרקס גם כזירת התרחשות .סיפורים אלה מבליטים את הפער בין
הדימוי שיש לקרקס כמקום של שמחה ושל חיים לבין הקרקס כפי שהוא מתגלה
במציאות ,כמקום אפל שמבליט את עליבות הקיום האנושי .הקרקס הקפקאי אמנם
מבטיח לצופיו התרוממות רוח עתירת ניסים ונפלאות ,אבל מנחיל להם אכזבה רבתי
ומותיר אותם מוכי יגון על קרקע המציאות המרה .בסיפור 'ביציע' (קפקא-2000 .ד')
נצמד המספר לתודעתו של צופה אקראי במופע קרקס .הצופה מדמיין את עצמו נזעק
להציל פרשית קרקסים שחופה ושברירית המודהרת סחור סחור סביב הזירה ומבצעת
להטוטים על גבו של סוס תחת הצלפות שוט של מנהל הקרקס .אולם ההופעה שמתרחשת
לנגד עיניו רחוקה מרחק רב מן ההופעה שאותה הוא מדמיין :פרשית הקרקסים היפה
והגאה מבצעת הופעה קצרה כשהיא נתונה תחת השגחתו האבהית של מנהל הקרקס
שאוחז בידה .היא מפריחה נשיקות לעבר הצופים שגודשים את היציע ,ואינה מעניקה כל
תשומת לב מיוחדת לגיבור השקוע בחלומותיו" .מאחר שכך הוא הדבר" מסיים קפקא
את סיפורו" ,היושב ביציע מניח את פניו על המעקה ,שוקע במארש הסיום כבחלום קשה,
ובוכה ,בוכה בלי לדעת זאת" (שם .)218 ,גם הקרקס של אתגר קרת מצטייר כמקום אפל
ומשרה תוגה .כבר כאשר מגיעים בני המשפחה ביוזמת האב להופעה הראשונה ,מתואר
הקרקס מפי המספר-הילד כמקום שנופל בהרבה מן הדימוי הקסום והזוהר שדבק בו,
ושאנשיו עושים הכל כדי להסתיר את עליבותו" :האוהל של הקרקס היה גדול ,אבל די
ריק ,אז הם כבו את האורות שלא נרגיש בזה .וגם המופעים היו יחסית בסדר ,עם כל
האריות והלוליינים שאבא הבטיח ,רק שאיכשהו בסיפורים שלו זה נשמע טפה יותר
מרהיב" .הרושם הוא שהמספר-הילד מגלה איפוק ואינו מפוגג לגמרי את הילת הקסם
שייחס אביו לקרקס בסיפוריו ,רק כיוון שאין הוא רוצה לפגוע באב.
גיבור הסיפור 'צער ראשון' (קפקא-2000 .ה') הוא אומן טרפז שהתרגל לחיות בגבהים
ומתקשה לרדת ולחיות על הקרקע כאחד האדם .תשוקתו לגבהים היא כל-כך עמוקה,
עד שגם את הנסיעה ברכבת מיעד אחד למשנהו הוא מבלה ברשת המטען המוגבהת
המשמשת לו תחליף לטרפז .אומנם ההתמכרות של אמן הטרפז לחיים בגובה מעידה
לכאורה על התמסרותו הטוטאלית לאומנותו ,אך הטוטאליות הזאת חושפת את עליבותו
וחדלונו ,הבאים לידי ביטוי בתמונה שבה הוא ואמרגנו בוכים יחדיו ובתמונה הסופית
שבה מבחין האמרגן בקמטי הגיל שהחלו להסתמן על מצחו .אפשר לומר שהטרגדיה של
אמן הטרפז מ'בצער ראשון' מהדהדת באבא בורח עם הקרקס וחושפת את התעתוע
הגלום בהתמסרותו הכפייתית של האב אל הקרקס ,התמסרות שאיננה אלא ביטוי
לחוסר היכולת שלו לקיים חיי שגרה המתחייבים מבחירה בחיי משפחה .דבקותו של
האב בקרקס מגיעה לשיאה כאשר בהופעה שנערכת עם חזרתו ,הוא ממלא לעיני בני
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המשפחה הנרגשים את כל התפקידים בזירה .אפשר לומר שבאופן זה נוצרת זהות בין
האב לבין הקרקס ,שהופך כך לחלק בלתי נפרד מהווייתו.
גיבור הסיפור 'אמן צום' (קפקא-2000 .ו') הוא להטוטן שאומנותו היא הימנעות
מאכילה .במשך ימים על ימים הוא יושב סגור בכלוב על מצע קש ,מונע מעצמו כל דבר
מאכל ומניח לצופים להתבונן בו ואף למשש את רזונו .כמו אומן הטרפז מ'בצער ראשון'
גם אומן הצום הופך את אומנותו לאורח חיים עד כדי התמכרות ,וממשיך לעסוק בה גם
כאשר ההמון תאב הבידור נוטש אותו ומעדיף לנהור למופעים אחרים .בעקבות זאת הוא
מגיע לקרקס אשר נאות להציב את כלובו מחוץ לזירה בדרך לדירי החיות שאותם
מבקרים הצופים בהפסקות .פה ושם אמנם זוכה אומן הצום לתשומת לב זעירה של באי
הקרקס וצוותו ,אך העדנה שהוא מקווה לה לא באה .אולם גם כשמעמדו הולך ומורע,
בגלל הקהל שנוטש אותו ,הוא ממשיך לדבוק בגאווה באומנותו ,עד שהוא מוצא את
מותו .ב'אמן הצום' מקבל הקרקס הקפקאי מימד נוסף והוא מוצג כמקום שבו לבידור
ולשעשוע יש גם צד אכזר וחסר רחמים .כשהאב בסיפורו של קרת שב אל משפחתו ,לא
רק שהוא ממשיך לדבוק בהווייתו הקרקסית ,אלא גם מדביק בה את יתר בני המשפחה,
שנאלצים להשתעבד לגחמותיו ו"להתקרקס" בעקבותיו .הדבר עולה בבירור מן הציורים
התזזיתיים ,החותרים תחת המשפטים המאופקים שבהם מסכם המספר-הילד את
הסיפור.
התבוננות במהלך שעובר האב בסיפור ובתפקיד המרכזי שממלא הקרקס במהלך זה
מבעד לעולמו של קפקא אכן מצביעה על אבא בורח עם הקרקס כסיפור על התפרקות
התא המשפחתי וכינונו מחדש באמצעות שיקומה של ההגמוניה הפטריארכאלית .יחד
עם זאת אין באפשרות זו כדי לבטל את האפשרות לראות את אבא בורח עם הקרקס גם
כסיפור של הגשמה אישית דרך השתטות ומרידה במוסכמות .שני הנרטיבים הסותרים
חיים בכפיפה אחת על דרך הפרדוקס ,המוכר לנו גם מספרותו של קפקא וגם מסיפורי
המבוגרים של אתגר קרת .השאלה היא כיצד יכולים הקוראים הצעירים להתמודד עם
פרדוקס מרכזי שכזה .האם יש להם את היכולת הקוגניטיבית לקבל את קיומו ,או שהם
יחפשו דרך להתיר אותו באמצעות העדפה של נרטיב אחד על משנהו? האם אפשר להניח
שבמקרה זה יעדיפו את הנרטיב האופטימי ,השמח יותר? ואולי זוהי דרכו של קרת
לאתגר את הקוראים המבוגרים הנתפסים כשותפים פעילים לקריאת ספרי הילדים14.
לילה בלי ירח – העולם כמקום אפל ונוגה
לילה בלי ירח (גפן וקרת )2006 .מספר על ילדה בשם זהר שמתקשה להירדם בשל
האפלולית השוררת בחדרה ,אפלולית שאותה היא מייחסת להיעדרו של הירח משמי
הלילה .היא יוצאת לחפש את הירח ,ולאחר מסע רב תלאות מגיעה לבקתה מוארת.
לפליאתה הרבה היא מגלה בבקתה את הירח הנעדר שמתהולל בחברתו של איש קרח.
זהר מסבירה לשניים עד כמה נחוצה הנוכחות של הירח בשמים ,ושהיעדרו בשעות
החשכה מקשה מאוד על התנהלותו התקינה של העולם .האיש והירח מתרצים לבסוף,
נפרדים זה מזה בעצב ,והירח מטפס בחזרה לשמים בסולם הארוך שניצב לצד הבקתה.
במבט ראשון אפשר לראות בלילה בלי ירח סיפור אטיולוגי שבא להסביר את מחזוריות
הופעתו של הירח ,דבר המתיישב היטב עם תפיסת המיתופואזיס שמייחס רומן כצמן
 14ראו שיכמנטר .105–91 .2016
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לספרות המבוגרים של קרת (כצמן .)2005 .אולם נראה כי גם כאן הממד האטיולוגי הוא
רק מעטפת שברירית של עולם אפל וחסר פשר ,המתגלה גם בסיפוריו של קפקא.
אם באבא בורח עם הקרקס נראה האב כאדם פוחז וחסר אחריות ,הרי שבלילה בלי
ירח הוא מצטייר כאדם בלתי מהימן שלא ניתן לסמוך על דבריו .התמונה הראשונה
מתארת מעמד בנלי שבו מקריא האב באוזני זהר סיפור שלפני השינה .הסיפור מסתיים
במילים "והם חיו באושר ועושר עד עצם היום הזה" .משפט זה המוכר כמשפט החותם
רבות מאגדות הילדים יוצר תמונת עולם אידילית שאמורה להשרות שלווה על הילדה.
ואכן האב מפריח את המשפט כאילו היה נוסחת קסם שתוליך את בתו היישר לעולם
החלומות .אולם זהר ,שמלכתחילה מצטיירת כילדה פקחית וביקורתית הנוטה לבחון
דברים לעומקם ,מטילה ספק בתמונת העולם האופטימית שאביה בחר להציב בפניה
ומפצירה בו שישאיר את האור הקטן דולק .האב מבטל את דבריה ומפטיר" :לא צריך
אור קטן הלילה ,יש ירח מלא בשמים" .הוא מפנה לה את גבו ויוצא מן החדר .זהר אינה
מתרצה .היא שולחת מבט אל החלון ורואה שמיים חשוכים וריקים .היעדרותו של הירח
חושפת את כזבנותו של האב וכך מעצימה את אכזבתה של זהר ,ומניעה אותה לצאת
למסע חיפושים בעקבות מקור האור שאבד.
בכתביו מרבה קפקא לעסוק במערכת היחסים הטעונה שהייתה לו עם אביו .ב'מכתב
אל האב' הוא מתעמת עם האב ,וטוען שהוא נהג להפנות לו עורף עד כדי התעמרות לשמה
במקום להתייצב לצדו ולשמש לו מקור כוח .בין השאר הוא מזכיר מקרה שנחרת היטב
בנפשו ושבו לילה אחד הוציא אותו אביו למרפסת הקרה והשאיר אותו זמן מה מאחורי
הדלת הסגורה ,רק כיוון שייבב וביקש מים ללא הרף" .עברו שנים" מסכם קפקא את
האירוע" ,ואני עוד סבלתי מן המחשבה המענה שהאיש הענקי ,אבי ,הסמכות העליונה,
היה יכול לבוא כמעט בלי סיבה ולשאת אותי בלילה אל הפבלצֶ 'ה [=המרפסת] ,כלומר
עד כדי כך הייתי אפס בעיניו" (קפקא.)9 .1997 .
החוויה שהותיר האב באירוע זה על קפקא באה לידי ביטוי ספרותי בשלל דמויות אב
המייצגות את "הסמכות העליונה" ,אך מועלות באמון שניתן בהן .כך בפרגמנט 'תשכח
מזה' המתאר אירוע הנראה שגרתי לכאורה :בשעת בוקר מוקדמת מחפש המספר את
דרכו לתחנת הרכבת בעיר חדשה וזרה שאותה איננו מכיר .הצצה חטופה בשעון היד שלו,
מבהירה לו שהוא עלול לאחר את הרכבת ,מה שמגביר בו את תחושת הבהלה וחוסר
הביטחון לגבי הדרך שבה עליו לבחור .לשמחתו הוא רואה מולו שוטר ,וחסר נשימה הוא
רץ אליו כדי לקבל הכוונה .אולם תשובתו של השוטר מפתיעה ומאכזבת" :ממני אתה
רוצה לשמוע על הדרך? [ ]...תשכח מזה ,אמר והסתובב בתפנית חדה ,כמי שמבקש להיות
לבד עם צחוקו" (קפקא-1994 .א').
מפגש קפקאי כזה עם שוטר מתרחש גם במהלך מסע החיפושים שעורכת זהר בלילה
בלי ירח .גם שוטר זה מצטייר כ"סמכות עליונה" המתגלה כמקור לאכזבה .יסודו של
המפגש בטעות :השוטר אוחז בידו פנס גדול ,וזהר שהניחה כי מדובר בירח ,רצה בשמחה
אל מקור האור .השוטר מצטייר כגבר גדול ואימתני שלמרות שמדובר בלילה אפל,
מסתיר את עיניו מאחורי משקפיים כהים .בתחילה הוא אמנם מטה אוזן לדבריה של
זהר ואף מוציא פנקס לרשום את תלונתה ,אבל המורכבות שבה היא מתארת את הירח
גורמת לו עצמו ללכת לאיבוד בין מילותיה .השוטר מתרה בזהר שהיא מבזבזת את זמנו
היקר ושולח אותה לדרכה בכעס תוך שהוא מבטל את כל מה שהיא סיפרה .האיורים של
דוד פולונסקי מוסיפים למעמד ממד משמעותי נוסף :בזמן שהשוטר עוסק באדיקות
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במילוי טופס התלונה ,ניתן לראות שמאחורי גבו מתגנב פורץ המטפס על מרזב של בניין
סמוך .אחר-כך ,בזמן שהשוטר משלח מאת זהר מעל פניו בכוח הזרוע ,נראה הפורץ
כשהוא עוקב אחר המתרחש בסקרנות מבעד לשיחים ,וניתן לשער כי סיים את מלאכתו
מבלי שהופרע .כך חושפים האיורים את עולם הסיפור כעולם אפל ומעוות ,שבו גנבים
ופורצים פועלים באין מפריע ,בעוד שוטרים עסוקים במילוי טפסים חסרי תועלת ואינם
מסוגלים להושיט יד למי שנזקק לעזרתם .במהלך חיפושיה אחר הירח לומדת זהר בשלב
מוקדם של חייה ,אולי מוקדם מדי ,את מה שמתחוור לגיבור הקפקאי בסיפור 'תשכח
מזה' :אדם אינו יכול לבטוח בבעלי הסמכות שיראו לו את הדרך הנכונה ,כיוון שספק
אם הם עצמם יודעים אותה ,כפי שמעיד צחוקו הכבוש של השוטר בסיפור של קפקא.
הדבר נורא עוד יותר כשמדובר בילדה ,שמבינה שאינה יכולה לסמוך על הכוונתם של
המבוגרים ,בין אם מדובר בהוריה ובין אם מדובר במבוגרים אחרים ,בין שהם לובשי
מדים ובין שהם שואבים את סמכותם רק מהיותם מבוגרים.
לבסוף מגיעה זהר לבקתה של האיש שהשתלט על הירח .תחילה מסרב האיש הקרח
לתת לזהר להיכנס לבקתתו ,וכשנוכח לדעת שאת הירח היא מחפשת ,הוא אף טורק את
הדלת בפניה ,דבר שבדיעבד מעיד על כך שהוא מבין היטב שהשתלטותו על הירח היא
מעשה אסור .אולם זהר אינה מוותרת ,היא מגששת סביב הבקתה ,ולאחר שמבחינה
מבעד לחלון בירח הרוקד יחף על השולחן לצלילי נגינתו של האיש ,היא נכנסת ומפתיעה
את הצמד העליז .אמנם במהלך המפגש מצליחה זהר להשפיע על האיש להיפרד לפרקים
מן הירח ולאפשר לו למלא את תפקידו ולהאיר את השמים החשוכים ,אולם האכזבה
שהיא נוחלת מידי האיש הקרח היא במידה מסוימת גדולה יותר מן האכזבה שהנחילו
לה האב והשוטר ,מכיוון שכאן האכזבה נובעת מהיוודעותה למצוקת הקיום של
המבוגרים ,שמוכנים לעשות הכל כדי להפיג את בדידותם ולזמן לעצמם חברים ,אפילו
אם הדבר כרוך בהשתלטות על משאבים חיוניים ששייכים לכלל.
"אז אם פעם תהיו עצובים ,ילדים ,בלילה אפל בלי ירח ,תזכרו שאי-שם ,באמצע היער,
יש איש אחד שמח"  -משפט זה שבו נחתם הסיפור 15ניתן לקריאה בשני אופנים
שמצביעים על שני נרטיבים מנוגדים .הנרטיב הראשון הוא נרטיב של נחמה שמציע
לקוראים הצעירים שאם אי פעם הם יהיו עצובים ,הם יוכלו להתנחם בידיעה שהירח
משמח מישהו אחר .הנרטיב השני הוא נרטיב של עוולה שמעלה בפני הקוראים את
האפשרות שהעצב שהם חווים הוא תולדה של מעשה גזל ומקור שמחה למישהו אחר.
נרטיב זה מחזיר אותנו לעולמו של פרנץ קפקא שגם בו מתקיימת משוואה הקושרת עצב
וכאב מצד אחד לשמחה והתרוממות רוח מצד שני 16.כך בסיפור 'הגלגול' ,ככל שגרגור
הולך ודועך ,הולכת גרטה אחותו ופורחת .פריחה זו מגיעה לשיאה בבוקר שלאחר מותו
של גרגור וסילוק גופתו בידי המנקה ,כאשר גרטה יוצאת עם הוריה לבילוי בחיק הטבע
לאורה של השמש הנעימה והחיּות כמו פורצת ממנה לעיני העולם כולו (קפקא -2000ג'.
 .)165–160יש לומר כי אצל קפקא המשוואה הזאת אינה מבטאת ביקורת חברתית והיא
 15יש לציין כי לסיפור יש מעין אפילוג המתנוסס על הכריכה האחורית של הספר ושלפיו סיפרה זהר לאמה על כל הקורות
אותה באותו לילה" ,אבל בעיקר ִספְּ ָרה לה על איש ,שרצה שיהיה לו חבר".
 16עי קרון דומה ניתן לזהות גם בעולמו של חנוך לוין .מנחם פרי אומר שאחד העקרונות המכוננים את העולם הלויני הוא
עקרון "הכלים השלובים" או "הנדנדה" ,לפיו "כל 'יש' במקום אחד הוא 'חסר' במקום אחר" (פרי.)289–287 .1992 .
מעקרון זה משתמע כי כשאדם צובר דבר מה ,זה תמיד בא על חשבון מישהו אחר .כמובן שבמקרה של חנוך לוין אפשר
אולי לראות את שורשי העיקרון הזה בנפש היהודית-פולנית ובתסביך האשמה הרודף אותה.
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יותר בבחינת אמת קיומית 17,אולם במקרה של לילה בלי ירח ביסוד הפער בין הצדדים
עומד חוסר צדק גלוי שמציב אותם זה מול זה כגוזל ונגזל ,ואת הנרטיב המצביע על הפער
הזה אפשר לראות על-כן כנרטיב של מחאה וביקורת חברתית .גם כאן ,כמו באבא בורח
עם הקרקס מזמין הטקסט שתי קריאות סותרות היוצרות פרדוקס שעשוי לאתגר את
הקוראים הצעירים כמו את ההורים המתווכים להם את הסיפור.
גור חתול אדם ארך שער – היעשות חיה
גור חתול אדם ארך שער (קרת .2013 .להלן :גור חתול אדם) מספר על ילד שאביו
ממעט לבלות עמו .כאשר הוא מואיל סוף סוף לקחת אותו לבילוי משותף בגן החיות,
מנהל האב שיחות טלפון בענייני עסקיו ומתעלם לחלוטין מבנו .בשלב מסוים הוא מגדיל
לעשות ומשאיר את הילד בגן החיות ,בתואנה שעליו להתפנות לעסקיו הדחופים .גיבורנו
נותר לבדו ,משוטט בין הכלובים ללא מטרה ברורה ,עד שמתעייף ומחפש לעצמו מקום
לנוח .הוא מוצא כלוב ריק ,נכנס לתוכו ותולה עליו שלט "גור חתול אדם ארוך שער".
הוא נשכב על סלע ,עוצם את עיניו ,ומוצא עצמו בספינת אוויר ענקית שטסה בשמים
כשעל סיפונה חיות שונות ,שקברניט הספינה ,חבקוק ,חטף מגני חיות כדי להחזירן
לסביבתן הטבעית .הגיבור מעורר את סקרנותו של חבקוק ,שמעולם לא פגש גור חתול
אדם ורואה בו על-כן חיה נדירה מאוד .כשהילד שב לביתו ,הוא מבקש מהוריו שיגדלו
אותו כגור חתול אדם על-פי ספר ההוראות של הקברניט .כך עובר ילד שננטש בגן החיות
תהליך של שינוי זהות שבו אדם מתגלגל לחיה ,בדומה למקרה של גרגור סמסה ,גיבור
'הגלגול' של קפקא.
תופעה מרכזית המזוהה עם סיפוריו הקצרים של קפקא היא האנימליזם ,המתבטא
בנוכחותם של בעלי חיים שמשמשים כגיבורים ברבים מן הסיפורים ,ביניהם' :הזמרת
יוזיפינה או עם העכברים' (קפקא-2000 .ז')' ,חקירותיו של כלב' (קפקא-1994 .ב')' ,דין-
וחשבון לאקדמיה' (קפקא-2000 .ח')' ,יצור כלאיים' (קפקא-1994 .ג') ו'הגלגול' (קפקא
-2000ג') .החיות של קפקא אינן מבוססות על ארכיטיפים ואינן שאובות ממיתוסים
מוכרים ,ואת משמעות הופעתן בסיפורים יש לראות כנגזרת מן הזיקה הגורפת הקיימת
בינן לבין בני האדם ולחפש אותה באופן שבו הן מאירות את המצב האנושי 18.הדבר בולט
במיוחד באותם מקרים שבהם מעצב קפקא יצורים היברידיים שמעצם טבעם מערערים
 17דלז וגואטרי מצביעים על -כך שאצל קפקא אין ביקורת חברתית ,והראייה שהם מביאים קשורה בכך שגיבוריו לא רק
שאינם מתקוממים כנגד החוק ,אלא במקרים רבים מתייצבים בחפץ לב לצדו של החזק או של התליין (דלז וגואטרי.
.)90 .2005
 18במכתב שכתב לפליצה ,ארוסתו ,בשנת  1917כורך קפקא ,שהיה צמחוני אדוק ,את בני האדם ואת בעלי החיים יחדיו
ורואה בהם קהילה אחת" :אני שואף להשקיף על כל קהילת בני-האדם ובעלי-החיים ,לגלות את העדפותיהם הבסיסיות,
את משאלותיהם ,את ערכי המוסר שלהם ,להעמיד את כל אלה על כללים פשוטים [( "]...קפקא .)365 .2003 .ביומניו מרבה
קפקא לתאר את מצוקותיו האישיות במונחים אנימליסטיים שמצד אחד מלמדים על הקרבה שהוא מזהה בין בני האדם
לבעלי החיים ,אך מאידך מבליטים את הקרע הקיים בחווייתו בינו לבין המין האנושי .בקטע יומן מ 30-בנובמבר 1914
הוא כותב" :אינני יכול עוד להמשיך ב כתיבה .הגעתי אל הגבול האחרון ,ולפניו אולי אשב שוב שנים ואחריהן אולי שוב
אתחיל סיפור חדש ,ששוב יישאר לא-גמור .גזר-גורל זה רודף אותי .אני שוב קר ונטול-חושים ,רק האהבה למנוחה
הגמורה ,אהבת ישישים ,נשארה .וכחיה ,שנותקה כליל מחברת בני-אדם ,שוב אני מטלטל את צווארי לכאן ולכאן
ובינתיים רצוני לנסות שוב לקבל את פ .באמת אנסה זאת ,אם הבחילה מעצמי לא תעכבני" (קפקא .)82 ,1979 .בקטע
אחר מ 4-ביולי  1916הוא כותב" :הקיצותי ואני כלוא בתוך מרובע מגודר ,שלא נשתייר בו מקום אלא כדי פסיעה אחת
לאורך ולרוחב .יש מכלאות דומות ,שדוחסים לתוכן את הצאן בלילה .אבל אין הן צרות עד כדי כך .השמש זרחה עלי
בקרניים ישרות; כדי לסוכך על ראשי ,לחצתי אותו אל חזי וקרסתי בגב שחוח" (קפקא.)129–128 .1979 .
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על הגבולות שבין בני האדם לבעלי החיים .מדובר בדרך כלל בדמויות שנמצאות בשלב
כזה או אחר של מטמורפוזה ,בעיצומו של שינוי מאדם לבעל חיים או מבעל חיים לאדם.
במהלך קריאה בגור חתול אדם אנו נתקלים ברמיזות לכמה סיפורי מטמורפוזה
קפקאיים .נוכחותם המרומזת של סיפורים אלה מצביעה על האפשרות לקרוא את
סיפורו של קרת כגלגול של המטמורפוזה הקפקאית .כשהילד בגור חתול אדם משוטט
לבדו בגן החיות ,הוא נתקל בחיות עצובות ובאנשים שמחים .נראה שהעצב שהוא חווה
לאחר שננטש על-ידי אביו ,גורם לו להזדהות דווקא עם החיות 19.על כן הוא בוחר להיכנס
לכלוב ריק שעומד בקצה הגן ,לתלות עליו שלט "גור חתול אדם ארך שער" ולהסתגר
בתוכו .גם גיבור 'אמן הצום' של קפקא (קפקא-2002 .ו') ,שכבר הוזכר כאן ,בוחר לקיים
את הופעותיו המתמשכות בכלוב שהופך לו לבית .משננטש ע"י ההמון תאב הבידור
שהעדיף מופעים אחרים ,משכיר עצמו האומן לקרקס ,אך מפאת היעדר הביקוש
להופעותיו ,מוצב כלובו מחוץ לזירה ,בדרך אל דיריהן של החיות ,שבהן עליו להתחרות
כעת על תשומת לב המבקרים .גם כאן בחירה של אדם להיסגר בכלוב הניצב במקום שבו
יש כלובי חיות מסמנת שלב מכריע בתהליך של ההיעשות חיה20.
גיבור גור חתול אדם שוכב בתוך הכלוב בעיניים עצומות ומדמיין את כל החיות שהוא
פגש בביקורו בגן .כאשר הוא שב ופוקח את עיניו ,מגלה הגיבור שהוא נמצא ,עדיין בתוך
הכלוב ,בספינת אוויר ענקית שעל סיפונה חיות שונות שנחטפו מגני חיות במטרה
להחזירן לסביבה הטבעית .ספינה שמשייטת בכיוון הפוך ומובילה חיות שנחטפו
מסביבתן הטבעית במערב אפריקה לגני חיות ובימות בידור באירופה היא הספינה שעל
סיפונה מגיע גיבור 'דין וחשבון לאקדמיה' (קפקא-2000 .ח') ,סיפור המתאר מטמורפוזה
הפוכה של קוף שנעשה אדם .את התפעלותו של חבקוק ,קברניט הספינה בגור חתול אדם,
מהיכולת הקוגניטיבית של הגיבור ,ואת צעקתו "הוא מדבר!" ניתן לראות כהד לאירוע
מכריע בחייו של גיבור 'דין וחשבון לאקדמיה' שהתרחש במהלך מסיבה שבה הופיע:
"קראתי 'הלו!' בקול של בני אדם ,ובקריאה הזאת קפצתי לתוך חברת בני האדם ,וההד
שעלה מהם' :שמעו ,שמעו ,הוא מדבר!' היה לי כנשיקה על כל גופי הנוטף זיעה" (שם,
 .)260הזיקה שנוצרת במהלך מסעו של גור חתול-אדם בספינת האוויר ל'דין וחשבון
לאקדמיה' מעלה את האפשרות שבית המשפחה ברח' שטמפפר  ,17שהוא לכאורה סביבת
הגידול הטבעית שאליה הוא מוחזר ,הוא מבחינתו מקום זר ומנוכר .אפשרות זו שולחת
אותנו למטמורפוזה הקפקאית המפורסמת ביותר ,זו המתוארת ב'הגלגול' (קפקא-2000 .
ג').
כמו גרגור סמסה שמתעורר בוקר אחד מחלומות טרופים ומגלה שנהפך במיטתו לשרץ
ענקי ,גם גור חתול אדם מתעורר בחדרו בבוקר שאחרי המסע כשהוא רובץ במרומי ארון
הבגדים ומעוטר בזנב שמשתפל ממנו מטה .לידו נח הפנקס שכתב חבקוק במהלך
שיחותיהם המשותפות שהוא למעשה מדריך לגידול גורי חתול אדם .גם במקרה של גור
חתול אדם ,כמו במקרה של גרגור סמסה ,הטרנספיגורציה (=שינוי גוף) התרחשה בזמן

 19גן החיות של קרת ,כמו הקרקס ,הוא מקום המזוהה על -ידי מבקריו כמקום של בידור ושעשוע ,אך קרת ,כמו קפקא,
מעדיף להיצמד לנקודת המבט של סובייקט ייחודי הרואה את צדו האחר ,העצוב ,האפל.
 20יש לציין כי ככל שמדובר ב'אמן הצום' אין אזכור מפורש לתהליך של היעשות חיה ,אבל האופן שבו מאבד האומן בהדרגה
צלמו האנושי רומז לכך בבירור.
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שינה 21,אלא שבעוד גרגור מוצא עצמו בגוף שרץ כבר למן משפט הפתיחה של הסיפור
והיסוד האנושי שנותר בו הוא תודעתי בלבד ,במקרה של גור חתול אדם הטרנספיגורציה
היא חלקית .גם בסוף הסיפור היא אינה מגיעה לכדי שלמות ומותירה את הגיבור במצב
היברידי ,כתמהיל של אדם וחיה .על ההיברידיות של הגיבור מעיד השם גור חתול אדם
שהוא אימץ לעצמו ,כמו גם האיורים שבהם הוא נראה כילד עם פנים חתוליות וזנב
המשתלשל לו מאחור .על אלה אפשר להוסיף את פנקס ההוראות של הקברניט חבקוק.
פנקס זה ,שהוא כאמור מדריך לגידול גורי חתול אדם ,מכיל את שמו הלטיני של המין
הנדיר ,כמקובל בטקסונומיה של בעלי חיים ,ומפורטות בו הוראות טיפול לצד מאפיינים
בולטים .רשימת המאפיינים כורכת יחדיו את האנושי עם החייתי ,כמו למשל העובדה
שאם גורי חתולי אדם מפסידים יותר מדי פעמים ,מתחילה לנשור מהם הפרווה.
כמו ב'הגלגול' של קפקא ,גם בגור חתול אדם מצוקתו של הגיבור הינה תולדה של יחסו
המתעמר של אב נוכח-נעדר 22.כמו ב'הגלגול' ,גם בגור חתול אדם מייצג האב הן את
המסגרת המשפחתית ,והן את העולם שמחוצה לה .אם במקרה הקפקאי זוהי המכונה
הטכנוקרטית ,הבירוקרטית ,הפשיסטית ,שאליה משועבד האב ,במקרה של גור חתול
אדם זהו עולם העסקים אשר צמח תחת כנפי הקפיטליזם הגלובלי ואשר בגינו נוטש האב
את בנו בגן החיות .נראה שהנטישה בגן החיות איננה מקרה יחיד והילד סובל מהזנחה
מתמשכת מצד אביו .הדבר נמסר גם בתחילת הסיפור ,כאשר האם מתרה באב שהוא
חייב להשתדל לבלות יותר עם הילד ,וגם לקראת סיומו ,למחרת הביקור בגן החיות,
כאשר הילד עד למריבה המתרחשת בגינו בין הוריו .האם מאשימה את האב בכך שנטש
את בנם הקטן בגן החיות .האב מסביר שהילד גדול ועצמאי ,ועל כן אינו רואה בעיה בכך
שנשאר לבד .הילד-המספר מתערב במריבה של הוריו ומסביר להם שהוא איננו ילד ,אלא
גור חתול אדם ארך שער.
הקשר הבולט בסיפורו של קרת בין מצוקת הקיום שחווה הגיבור בתוך המסגרת
המשפחתית ,בגלל אביו שזונח את חובתו ,לבין הבחירה שלו בהיעשות חיה ,גם הוא
מהדהד את 'הגלגול' של קפקא .גרגור סולד מעבודתו כסוכן נוסע והיה מתפטר ממנה
מזמן ,אילולא היה צריך לשאת יחידי בנטל פרנסת המשפחה כולה ואף לכסות את
חובותיו של אביו ,שלא עבד מזה חמש שנים ,למרות שמצב בריאותו לא מנע זאת ממנו
(קפקא-2000 .ג' .)103–102 .העובדה שהמחשבות על כך חולפות בתודעתו של גרגור
באותם רגעים בהם הוא מתוודע לראשונה לגוף השרץ שבתוכו התעורר ,מעידה כי יש
קשר בין המטמורפוזה שלו לבין נסיבות חייו כיצור אנושי ,ואולי אין היא אלא תולדה
של בחירה בלתי מודעת .דלז וגואטרי אומרים כי עבור קפקא המהות החייתית איננה
החירות והתוקפנות ,אלא דווקא השעבוד (בידי אדם) והחיפוש אחר דרכי מילוט
(שהאדם לעולם לא היה חושב עליהן) .בהיעשות חיה רואים דלז וגואטרי קו-מילוט
 21שמעון זנדבנק אומר שהתמורות הקיצוניות בחייהם של הגיבורים הקפקאיים מתחוללות ברגע שהשליטה בחייהם
מתרופפת והתודעה מושבתת ,דבר שקורה בדרך כלל בזמן השינה (זנדבנק.)108–107 .1975 .
 22יותם שווימר רואה בהיעדרותו של האב את התמה המרכזית ביצירה ,המובלטת (ולדעתו אף מובלטת מדי) באמצעות
האופן שבו תופס המספר -הילד את עצמו ,את הסביבה שבה הוא פועל ואת האינטראקציות שהוא יוצר עמה .כך במפגשו
עם חבקוק ,קברניט ספינת האוויר ,מגדיר עצמו המספר כגור אדם ,יצור קטן ורך הזקוק להגנה ולחיבה ,בעוד חבקוק
מצטייר מתיאוריו כפנטזיית אב קדמונית שנענה לכל צרכיו .גם כאשר הוא מתאר באזני הקברניט מה גורי אדם אוהבים
ולמה הם זקוקים ,מביע המספר את המצוקה הנגרמת לו בשל היעדר האב" :אם גור חתול אדם ארוך שער מספר לך
סיפור ,אתה חייב להקשיב לו עד הסוף ,גם אם יש לך טלפון דחוף מהעבודה" .הרושם הוא כי בכל מה שנוגע לפן החתולי
של הגיבור ולתמת הגלגול ,רואה שווימר כסרח עודף של היצירה (שווימר.)2013 .
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יצירתי ,המאפשר לסובייקט לחצות סיפים של עוצמה ומצביע עליה כעל סוג של מרד.
זהו מרד מינורי שכרוך בהתמעטות ובהיעשות שולי מול גורמים גדולים ואימתניים ,ולכן
כבר מלכתחילה הוא מצטייר כחסר סיכוי (דלז וגואטרי .)78–73 .2005 .הזיקה בין גור
חתול אדם לבין 'הגלגול' של קפקא מצביעה לפיכך על האפשרות לראות בגיבורו של קרת
גיבור מורד.
לצד נרטיב הגלגול המעניק למטמורפוזה בגור חתול אדם מעמד אובייקטיבי ,מעלה
הסיפור גם נרטיב חלופי ,נרטיב של התחפשות ,לפיו אימץ לעצמו הגיבור זהות היברידית
כמשחק .נרטיב זה נתמך מן העובדה שלפי האיורים מקבל הגיבור את תווי הפנים
החתוליים שלו בפינת האיפור בגן החיות ונפרד מהם ומן הזנב שנוסף לו כשהעלילה
מגיעה לסיומה .אולם בראש ובראשונה נתמך נרטיב זה מן העובדה שהסיפור כולו נמסר
לנו מפי מספר ילד שאנו נוטים לראותו כמספר שאינו מהימן .שני הנרטיבים המנוגדים
נשזרים זה בזה לאורך הסיפור כולו ומכניסים את הקורא למצב של היסוס מתמשך
שנותר בעינו גם לנוכח המעמד האחרון בסיפור :בציור אמנם נראה הגיבור ללא הזנב
וללא תווי הפנים החתוליים ,אבל הטקסט הנלווה אליו מספר כי בכל פעם שהגיבור יוצא
לבלות עם אביו ,מציץ האב בפנקס של חבקוק ומגדל אותו רק לפי ההוראות.
לשבור את החזיר – המרד המינורי
גיבור הסיפור לשבור את החזיר (קרת )2015 .הוא ילד בשם יואב ,שמבקש מהוריו שיקנו
לו בובה של ברט סימפסון .האם מבקשת להיענות לבקשתו ,אך האב עוצר בעדה ומחליט
שזו העת להעמיד אותו על מקומו וללמד אותו להתייחס בכבוד לכסף .במקום בובת
סימפסון ,הוא קונה ליואב קופת חרסינה בצורת חזיר ,ועושה איתו עסקה :בכל בוקר,
בתמורה לשתיית כוס שוקו ,יקבל יואב מטבע שהוא ישים בקופה ,וכשקופת החזיר
תתמלא ,הוא יוכל לנפץ אותה ולהשתמש בכסף שחסך לקניית בובה של ברט סימפסון.
יואב מקיים את חלקו בעסקה ,אך בתוך כך הוא הולך ונקשר לחזיר ,ואף נותן לו את
השם פסחזון .בבוא היום הגורלי שבו נדרש יואב לנפץ את קופת החזיר ,פסחזון כבר הפך
לנפש הקרובה אליו ביותר ,והוא מודיע לאביו שהוא מוותר על בובת בארט סימפסון
ומבקש במקומה לשמור על פסחזון .האב עומד על כך שהעסקה תתבצע ,כיוון שבעיניו
מדובר במעשה חינוכי ,וכבר הוא מתכונן לנפץ את קופת החזיר בעצמו .ברגע האחרון
מצליח יואב לעצור בעדו .הוא מציע שידחו את טקס הניתוץ ביום ,בכדי לאפשר לו
להכניס לקופה שקל נוסף .האב נאות לדחייה .באותו לילה ,אחרי שאביו הולך לישון,
לוקח יואב את פסחזון לשדה קוצים ומשחרר אותו לחופשי.
הקונפליקט המרכזי בלשבור את החזיר ,שהסתמן גם בסיפורי הילדים האחרים של
קרת ,הוא הקונפליקט בין הגיבור-הילד לבין אביו .במקרה זה אין מדובר באב חסר
אחריות שאי אפשר לבטוח בו ,כמו בסיפורים האחרים ,אלא באב רודן ,שנוהג בבנו
בקשיחות ומכהה את לבו מול רגשותיו ,כשהוא נאחז בשבט המחנך שנטל לעצמו .לעיתים
מצטייר האב כקלגס של ממש ,כאשר הוא מנער את פסחזון "הפוך ובפראות" וכשהוא
מגיע אחר-כך ,ומבקש לנתץ אותו בפטיש .אמנם גם האם מופיעה בסיפור ,אולם זוהי אם
חלשה ושברירית שסרה לחלוטין למרותו של האב ושדומה שכל תפקידה הוא להעצים
את חיתתו .מלכתחילה מסכימה האם למלא את מבוקשו של יואב ולקנות לו בובה של
בארט סימפסון ,ועל כן מאשים אותה האב בכך שהיא מפנקת את הילד" :הוא רק עושה
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פיפס ואת כבר קופצת לדום" .בהמשך נגררת האם בעל כורחה על-ידי האב לטקס ניפוץ
קופת החזיר ומביטה במתרחש בעיניים שבורות.
קריאה ב'הגלגול' (קפקא-2000 .ג') מגלה משולש יחסים דומה אצל משפחת סמסה.
אביו של גרגור לא מגלה כל אמפטיה למצב הקשה שאליו נקלע בנו .לאחר שגרגור יוצא
החוצה בפעם הראשונה וגורם לסגן המנהל לנוס כל עוד רוחו בו ,מנסה האב להבריח
אותו בחזרה לחדרו בנפנוף מקל ועיתון ,ולמשמע תחנוניו ,הוא רק רוקע ברגליו .כשגרגור
מתקשה להיכנס בחזרה לחדרו מבעד לפתח הצר ,דוחף אותו האב בחוזקה מאחור.
העימות בין השניים מגיע לשיאו כאשר בהיתקלותם האחרונה מפגיז האב את גרגור
בתפוחים ,שאחד מהם נתקע בגבו וגורם לו לפציעה קשה שממנה הוא לא מחלים .האם,
לעומת זאת ,מתוארת כאישה חלשה ושברירית ,שמראהו של גרגור ומנהגיו החדשים
גורמים לה להתקפי בהלה ,המתבטאים בצווחות והתעלפויות .הדבר היחיד שהיא יכולה
לעשות למען בנה הוא להתחנן בפני אביו שיחוס על חייו ,דבר שמתגלה בדיעבד כחסר
תכלית .את ההשראה לעיצוב משולש יחסים זה שאב קפקא ככל הנראה ממשפחתו שלו,
שאותה תאר בהרחבה ב'מכתב אל אבא'" :הייתי נער ביישן ורך-לב [ ]...כן אין ספק
שאמא פינקה אותי לא מעט ,אך אינני מאמין שהייתי קשה-הכוונה במיוחד ,אינני מאמין
שמילה טובה ,מחווה חרישית של לפיתת-ידו-של-הפעוט ,מבט של חיבה ,לא היה בהם
כדי להשיג כל מה שנדרש ממני ]...[ .אתה מסוגל לנהוג בילד רק בדרך המיוחדת לך מטבע
ברייתך ,באון ,ברעשנות וברתחנות ,ובעיניך אמנם הייתה זו ,במקרה זה ,גם הדרך היותר
מתאימה ,מפני שביקשת לגדלני כנער חסון ואמיץ לב"( .קפקא)8 .1998 .
בלשבור את החזיר נכנס למערכת היחסים הנוקשה שבין האב לבן אלמנט נוסף .זהו
פסחזון ,חזיר החרסינה ,שכמו נעור לחיים באמצעות הרגשות שיואב מייחס לו .חפץ חי
כזה מעצב גם קפקא בסיפור 'דאגתו של אבי המשפחה' (קפקא-2000 .ט') .או ְֹּד ָר ֶדק הוא
יצור הנראה כסליל חוטים דמוי כוכב .הוא יכול לעמוד זקוף ,לנוע בזריזות ואף לנהל
שיחה ,וזאת למרות שהוא כפי הנראה עשוי עץ .המספר ,אבי המשפחה ,שואל את עצמו,
מה יהיה בסופו של היצור ,ואם הוא בכלל יכול למות .כל מה שמת ,הוא מוסיף ,הייתה
לו לפני כן מטרה ,והפעילות שפעל כדי להשיג אותה היא ששחקה אותו .לא כך או ְֹּד ָר ֶדק,
שהקיום שלו חסר מטרה ,ולכן ,מנבא המספר ,הוא עשוי להאריך ימים אף יותר ממנו.
רעיון זה שקושר בין משך החיים לבין התפקוד ,מחזיר אותנו לפסחזון ,החזיר מסיפורו
של קרת ,שתפקידו כקופת חסכון עשוי להוביל באופן טבעי לשבירתו והשמדתו ,אך
שחרורו מן התפקיד מעניק לו חיי נצח.
אפשר לומר שבסיפורו של קרת המטמורפוזה היא נחלתו של פסחזון ,שבתודעתו של
יואב הופך מקופת חסכון לבעל חיים .בניגוד לגור חתול אדם ,בלשבור את החזיר
המטמורפוזה אינה מתממשת באופן שפורץ את גבולות העולם הריאלי ,אלא מתגלה
לעינינו כחלק מעולמו הפנימי של הגיבור .אולם על אף שהמטמורפוזה בלשבור את החזיר
מצטיירת כפרי דמיונו הגיבור ,היא משמעותית לא פחות מהמטמורפוזה של גור חתול
אדם שיש לה לכאורה מעמד אובייקטיבי .יואב נקשר לחזיר החרסינה ומייחס לו מנעד
רחב של תחושות ורגשות .הוא מודה שפסחזון אהוב עליו ויקר לו יותר מאשר הוריו,
ומצהיר שהוא יאהב אותו ללא תנאי ,גם אם יהפוך למה שהאב סימן לו בתחילת הסיפור
כנורא מכל :פושטק שגונב מקיוסקים .יש בהצהרתו זו של יואב משום קריאת תגר
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מפורשת על אביו ועל הסדר החברתי שאליו הוא מנסה להכפיף אותו 23.כמו
במטמורפוזות הקפקאיות ,גם במקרה זה מצטיירת ההיעשות לחיה כקו מילוט
ומאפשרת את שחרורו של פסחזון בידי יואב .עם זאת ,יש לזכור שמי שיצר את פסחזון
והפיח בו חיים הוא יואב ,ועל כן את שחרורו של פסחזון לחופשי אפשר לראות כביטוי
למרד של יואב בצו החינוכי של אביו.
'לשבור את החזיר' ראה אור לראשונה כסיפור מבוגרים והוא הסיפור הפותח את קובץ
הסיפורים השני של קרת געגועי לקיסינג'ר (קרת .)1994 .הסיפור שולב בתוכנית
הלימודים בספרות של חטיבת הביניים ,ובזכות זה הפך ,לדעת יוסף אורן ,לסיפור הידוע
ביותר של קרת (אורן .)143 .2004 .ב 2015-ראה 'לשבור את החזיר' אור כספר ילדים.
הטקסט לא שונה ,אך נלוו לו איוריו של דוד פולונסקי שהוסיפו לו ממד אפלולי .פולונסקי
משתמש בעיקר בגווני שחור-חום ,שעל הרקע שלהם בולטים צבעיו הוורודים של פסחזון,
המעידים על היותו של חזיר החרסינה מקור השמחה היחיד בעולם הסיפור .בנוסף לכך
מאייר פולונסקי את המעמדים השונים מזוויות בלתי שגרתיות שמבליטות את הפער בין
עוצמתו ואלימותו של האב לבין קטנותו וחולשתו של יואב .לאחר שהסיפור מגיע לסיומו
עם הפרידה של יואב מפסחזון ,מופיע בגרסת הילדים איור נוסף המשתרע על כפולת
העמודים האחרונה ושאפשר לראות בו על-כן מעין אפילוג .באיור זה מתואר מעמד שאינו
מופיע בסיפור המקורי ושבו נראה יואב כשהוא רוכן מעל אביו הישן כששמיכה בידו.
האופן שבו מתואר המעמד והזווית שממנה הוא מצויר אינם מאפשרים לנו לדעת אם
כוונתו של יואב היא לכסות את אביו או שאולי – לחנוק אותו למוות .האפשרות האחרונה
שעולה מן האיור החותם את הספר מביאה לשיאה את הרוח המרדנית השורה על הספר
כולו ומופיעה באופן גלוי ומפורש כבר באיור השער ,שבו נראה יואב כשהוא מנופף
בנחישות בפטיש האימתני שבידו .מרדנות זו ,שמופיעה גם בספרי הילדים האחרים
שנסקרו כאן ,אם כי במידה מועטה יותר ,מחזקת את הקשר בין ספרות הילדים של קרת
לבין עולמו המסויט של קפקא.
סיכום
בעקבות דיונם של דלז וגואטרי בספרותו של פרנץ קפקא ,טוען אהד זהבי שההתגלמות
הראשונית של המינוריות היא דמות הילד .הקטין ,minor ,מסמן את הפוטנציאל האנושי
של האדם שטרם התקבע בתוך הסדר החברתי המאז'ורי .היעשות-ילד מאפשרת לאדם
להימלט מן הכוח השרירותי ,אך המאורגן ,של הסדר החברתי הקיים (זהבי.)94 .2010 .
בבחירה העקבית של קרת באימוץ נקודת המבט הילדית ובהצבת דמויות של ילדים
כגיבורים יש על כן משום חתירה תחת הסדר ההגמוני וביטוי למרד המינורי שאותו
מייחסים דלז וגואטרי לגיבור הקפקאי24.
ביטוי דומה לרעיון זה ניתן למצוא בספרו של גדי טאוב המרד השפוף (טאוב.)1997 .
בספר ,שהוא למעשה אסופת מאמרים ,בוחן טאוב את התרבות הישראלית הצעירה
שהתופעה המרכזית שהוא מזהה בה היא מרד שפוף .טאוב מצביע על רצח רבין כעל
 23גם בבחירת שמו של החזיר ,יש משום קריאת תגר על סמכות האב ,כיוון שפסחזון היה שמו של הדייר הקודם ,שעדיין
מופיע על מדבקה שהאב לא הצליח לקלף מתיבת הדואר המשפחתית .פסחזון הוא על כן עדות אילמת לכישלונו של האב
ה"כל יכול".
 24ייתכן שאפשר לראות ב'הממלכה הקטנה' (קרת ,)2017 .ספר הילדים האחרון של קרת שבו מצביע המספר על קשר לכאורה
בין עולם של מידות קטנות לבין מצב של היעדר הירארכיה ,ביטוי מסוים למרד המינורי.
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אירוע טראומטי שחולל שבר בתודעה הקולקטיבית הישראלית .רבין נתפס כמנהיג חזק
ובחירתו בדרך השלום הפיחה בציבור הישראלי בכלל ובדור הצעיר בפרט תקווה לעתיד
טוב יותר .עם הירצחו של רבין נגוזה התקווה ואת מקומה תפס ייאוש עמוק ,שהוביל
להפניית עורף לפוליטי ולהתבצרות במרחב הפרטי .טאוב רואה את הפניית העורף הזאת
כמרד שפוף .כך הוא מתאר גם את הבחירה של קרת באימוץ נקודת המבט הילדית,
המאפשרת לגיבוריו לחיות בתלישות ובניתוק מן המציאות בתוך מרחב מוגן וכך להסיר
מעל עצמם את האחריות לגורלם (שם .)16 ,את המרד השפוף שמתאר טאוב ניתן לראות
כגרסה מקומית של המרד המינורי שעליו מדברים דלז וגואטרי .הרושם הוא שגיבורי
ספרות הילדים של קרת אינם שונים מן הילדים שאותם הציב כגיבורים בספרות
המבוגרים שלו .אלה גם אלה הם גיבורים מינוריים הנאבקים עם כוחות אפלים
ואימתניים בעולם מסויט וכאוטי שאין בו "מבוגר אחראי".
לבסוף ,אי אפשר שלא לשאול את השאלה כיצד מגיעים ספרי הילדים של אתגר קרת
אל הקהל הצעיר שאליו הם נועדו .האם העולם המסויט שמקופל בסיפורים אכן מתגלה
בסופו של דבר לעיני נמעניהם? האם יכולים הקוראים הצעירים לעמוד בנטל האחריות
שמטיל עליהם קרת במשמוע הסיפורים? ואולי יש לראות את הנטל כמושת על ההורים
המתווכים אשר נדרשים למלא את תפקיד המבוגר האחראי שנעדר מן הסיפורים.הערת המערכת
אף על פי שלא מדובר בסוגה ספרותית ,לצרכים פדגוגיים ניתן להכיר בספרות המשמשת
ללומדי עברית כשפה זרה כקורפוס ספרותי מובחן .בדומה לספרות הילדים ,ובניגוד
לסוגות אחרות ,גם ספרות זו מוגדרת על-פי קהל היעד שלה ,במקרה זה – קוראי עברית
שאינם דוברי עברית ילידיים .אלא שבניגוד לספרות הילדים ,לא מדובר ביצירות ספרות
שנכתבו במכוון לקהל יעד זה .לומדי העברית אינם קהל היעד המקורי של היצירות
שבקורפוס הספרותי הפדגוגי ,אלא מדובר בטקסטים שנכנסו לתוכניות הלימוד
בקורסים לעברית ,לספרות עברית ,או לתרבות ישראלית ,בשל התאמתם לצרכים
הפדגוגיים של קורסים אלה .בקאנון המתהווה של ספרות זו ,מקומו של אתגר קרת
מרכזי .סיפורו 'לשבור את החזיר' נכלל בספר הלימוד עברית מן ההתחלה חלק ב
(שלומית חייט ,שרה ישראלי והילה קובלינר .ירושלים .אקדמון ,)2007 .וקובץ של עשרה
מסיפוריו ,סיפור אחרון וזהו ,יצא לאור בספריית גשר ( ,)2012המיועדת ללומדי עברית.
בספרים אלה עברו סיפוריו של קרת עיבוד לעברית קלה ,לצורך התאמתם לרמה נמוכה
יחסית .אולם ברמות לימוד מתקדמות יותר (ג–ו) – הן באולפנים בישראל והן
באוניברסיטאות מחוץ לישראל – יצירותיו נלמדות בדרך-כלל כלשונן ,ללא כל עיבוד.
הסיבה לפופולאריות של אתגר קרת בקורפוס הפדגוגי נעוצה בפואטיקה שלו ,שבדומה
לפואטיקה של קפקא ,משלבת בין פשטות לשונית יחסית (מבחינת משלב לשוני ,אוצר
מילים ,ומבנים תחביריים) ומורכבות ספרותית ותמטית .עיקרון פואטי זה מעמיד את
יצירתו כמתאימה במיוחד ללומדי עברית באוניברסיטאות; מצד אחד ,הטקסטים
נגישים לסטודנטים מבחינה לשונית (להבדיל מרוב רובן של יצירות הספרות הקאנוניות),
אך מצד אחר – שלא כמו טקסטים פשוטים לשונית רבים אחרים – הם מעוררים דיון
ומחשבה מעמיקים.
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הנרטיב כאמצעי רטורי בנאומי הכתרה בישראל

1

רחל רוזנר

האוניברסיטה העברית בירושלים

תקציר
נאומי הכתרה טקסיים נועדים באמצעות פאתוס (אריסטו[ ,מאה רביעית לפנה"ס] ,צורן)2002 ,
ליצור הסכמה קבוצתית ותכליתם לגבש את המאזינים ולחזק את זיקתם לערכים ולסמלים
שהטקס מייצג ומבטא .נואם השוזר בנאום הכתרתו פרטים מ"סיפור חייו" הפרטיקולרי –
סיפור היכול גם לעמוד בפני עצמו ,גם להיות שזור בסוגה אחרת ,הן בעל פה והן בכתב – עושה
זאת מפני שסיפורו יכול לשמש אמצעי רטורי ,ריגושי ,הגורם להזדהות ראשונית ,ועם זאת
לחזק את מטרתו לומר משהו כללי ,לעתים לאומי ולעתים אוניברסלי .יתר על כן ,גישת הזהות
בנרטיב שבנאומי ההכתרה רואה את ה"אני" וסיפור חייו כאחדות (ולא כ"שברים" כבגישות
פוסט-מודרניות) וכמקור סמכות ויצירת משמעות.
שיטת המחקר הייתה עיונית ,צמודת-טקסטים .נבחרו בה "נאומי הכתרה" המכילים "סיפור
חיים" ,והם נותחו בזיקה לתיאוריות על מהות הנאום וסוגיו ,על רטוריקה ואמצעיה ועל מהות
הנרטיב בכלל והסיפור הלא-בדיוני בפרט .כיוון שנאומים המכילים נרטיב אישי החלו לצוץ רק
בעשורים האחרונים ,נבדקו  29נאומים ,רובם משנות התשעים ואילך ,ומתוך כל אלה נמצאו
 14נאומי הכתרה שיש בהם חלק נרטיבי ונישאו במעמדים בעלי אופי שונה :מעמדי הכתרה
בפרס נובל ,מעמדי השבעת חברי כנסת ,מעמדי השבעה של נשיאי מדינת ישראל ,מעמדי הענקת
פרס ישראל ,מעמדי הענקת דוקטור לשם כבוד ומעמד מינוי לתפקיד מפכ"ל המשטרה .בניתוח
הנאומים לצורך הסקת המסקנות הושם דגש על הממדים האלה :רכיבי המבנה והתוכן של
הנאום כולל ארגונו וסידורו ובעיקר דרכי שילוב הנרטיב בו ,לשון הנואם וסגנונו והתייחסותו
של הנואם לערכים חברתיים .כמו כן עמד הניתוח על ההבדלים בין נאומי ההכתרה של סופרים
ומשוררים לנאומים של בעלי תפקידים אחרים.

המאמר "הנרטיב כאמצעי רטורי בנאומי הכתרה בישראל" נשען על שני מושגים עיקריים
ועל אופן יישומם בנאומי הכתרה :נרטיב – מושג בין-תחומי המתכתב עם עולמות שיח
מתחום מדעי החברה ,ההיסטוריה ,הספרות ,חקר השיח ,הסוציולוגיה והפסיכולוגיה,
ורטוריקה –"נאום" ו"אמצעי רטורי" השייכים לתחום זה.
המאמר מבוסס על התבוננות בתפקיד של הנרטיב ב"נאומי הכתרה" בעברית בישראל.
כיוון שנאומים המכילים נרטיב של יחיד החלו לצוץ רק בעשורים האחרונים29 ,
הנאומים שנבדקו לצורך המחקר היו רובם משנות התשעים של המאה העשרים ואילך.
מתוכם נמצאו שניים במפי מנהיגים (ברוש ,תשס"ט) ,עשרה בנאומי התחלות (ברוש,
 ,)1993חמישה בדברי הכנסת ועוד  12במרשתת .בנאומי הכתרה שנבדקו נמצאו  14בעלי
חלק נרטיבי .הם נישאו במעמדים בעלי אופי שונה :מעמדי הכתרת הסופר ש"י עגנון
וראש הממשלה יצחק רבין בפרס נובל ,מעמד השבעתם של דליה איציק ושל יולי
אדלשטיין כיושבי ראש הכנסת ושל רות קלדרון כחברת כנסת ,מעמד השבעתם של יצחק
נבון ,חיים הרצוג ,שמעון פרס וראובן ריבלין לנשיאי מדינת ישראל ,מעמד הענקת פרס
ישראל למשורר ארז ביטון ולאלוף דורון אלמוג ,מעמד הענקת דוקטור לשם כבוד לאלוף
דורון אלמוג ולסופר דן בניה-סרי ,ומעמד מינויו של רוני אלשיך למפכ"ל המשטרה2.

 1המאמר מתבסס על הרצאתי בכנס נא"ף ב –  NYUב 27-ביוני .2017
 2החלקים הנרטיביים שבנאומים מובאים בנספח שבסוף המאמר.
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נאום בכלל ונאום "הכתרה" בפרט
נאום הכתרה (הנגזר מכת"ר) הוא לרוב נאום חגיגי,שבו אדם שממונה לתפקיד מכובד,
או מכתירים אותו בתואר מכובד ,או מעניקים לו פרס מכובד ,נושאו במעמד המכובד
הנערך לרגל אותו מעשה .גם בנאום כזה ,כמו בנאום בכלל ,הנואם מעביר בדיבור מסר
חשוב ומיוחד לקהל שומעים .משום כך חשוב לרתק את תשומת הלב ,הקשב והריכוז של
הנמענים ,על ידי היענות לחלק מכללי השיח של גרייס ( – )Grace,1975כלל הכמות ,כלל
הרלוונטיות וכלל האופן – וכן באמצעות פתיחה מרתקת ,סיום שיש עמו חזון ,וסטיות
מכּוונות .הנואם עושה זאת באירוע דיבור פומבי חד-פעמי ,תמיד בצורת חד-שיח,
וכתוצאה מכך מפגין את מרב השליטה וההשפעה על קהלו .על אף שהנאום יכול להיות
כתוב ,אי-אפשר לשחזר במדויק את תנאי הביצוע שלו ,כולל הקהל ,הזמן ,המקום
והסביבה התקשורתית (אמנם אפשר לעשות זאת בהקלטה ובצילום ,אך אלו משנים
במידת-מה את התנאים) .בכל נאום המאזין הבלתי משוחד אמור לשאול את עצמו מהן
התחבולות המסתתרות מאחורי הדברים ,מה מבוים ומה אותנטי ,מה גלוי ומה סמוי,
מה נאמר מתוך חנופה ,מה טאבו ומועלם ,ועוד .בעבר נישאו נאומים רק בדרך של מפגש
פנים אל פנים בין הנואם לשומעיו ,ועקב כך היה מספר המאזינים מזוהה ומוגבל (למשל,
אזרחי אתונה) ,אך התפתחות הטכנולוגיה מאפשרת כיום נשיאת נאום למספר בלתי
מוגבל של מאזינים (המגּוונים בזהותם) באמצעי התקשורת .לעתים הנאום יכול להינשא
רק באמצעותם של אמצעי התקשורת; כלומר ,הנואם מגיע לאולפן ונושא את נאומו ללא
קהל .לעתים משולבות שתי השיטות :הנואם נושא דבריו אל מול קהל ,והנאום משודר
גם באמצעי התקשורת .זאת ועוד ,נאומים נדפסים בעיתונים ובאתרי המרשתת והופכים
מדבּורים לכתובים .לעתים הנואם יוצר תוך כדי הופעתו את נאומו ,ופעמים אחרות
הנאום נכתב מראש על ידי הנואם או על ידי כותב נאומים ,ומוקרא מן הכתב.
ההסתייעות בכותב נאומים מקובלת בקרב אישים עסוקים מאוד ,כגון ראש ממשלה או
שר ,וגם בקרב אנשים עסוקים פחות ,המעוניינים בנאום באיכות טובה יותר מזו שהם
מסוגלים לחבר בעצמם .עם זאת לנואם עצמו יש תמיד השפעה רבה על הנאום .עיקר
מטרתו של נאום היא לא לספק מידע אלא לשכנע את השומעים בצדקתו של הדובר
(ובנאום הכתרה להמחיש שהדובר ראוי לפרס או לתפקיד) ,ולעתים אף לשדלם לצאת
לפעולה.
נאומי הכתרה טקסיים נועדים באמצעות פאתוס (אריסטו[ ,המאה הרביעית לפנה"ס],
צורן – )2002 ,סגנון רגשני ,מתלהב – ליצור הסכמה קבוצתית ,ותכליתם לגבש את
המאזינים ולחזק את זיקתם לערכים ולסמלים שהטקס מייצג ומבטא .נואם השוזר
בנאום הכתרתו פרטים מ"סיפור חייו" הפרטיקולרי – סיפור היכול גם לעמוד לעצמו וגם
להיות שזור בסוגה אחרת ,הן בעל פה והן בכתב – עושה זאת מפני שסיפורו יכול לשמש
אמצעי רטורי ,ריגושי ,הגורם להזדהות ראשונית ,ועם זאת לחזק את מטרתו לומר משהו
כללי ,לעתים לאומי ולעתים אוניברסלי.
כאמור ,עד סוף שנות השבעים (למעט נאום הנובל של ש"י עגנון) לא נמצאו בנאומים
שנבדקו סיפורים אישיים (לדוגמה ,נאום ההשבעה לכהונת נשיא המדינה של זלמן שז"ר,
ב 22-במאי  31963לא היה מתובל בשום סיפור אישי .כך גם נאום הר הצופים של יצחק
 3הנאום מופיע אצל ברוש ,תשס"ט.
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רבין בעת הענקת דוקטור לשם כבוד על ידי האוניברסיטה העברית ,ב 29-ביוני.1967 ,
הנה פסקה מדבריו המעידה על כך :רואה אני את עצמי כאן כנציגם של אלפי המפקדים
ורבבות החיילים שהביאו למדינה את הניצחון [ההדגשות שלי .ר"ר] במלחמת ששת
הימים ,כנציגו של צה"ל כולו [ .]---יכולה השאלה להישאל ,מה ראתה האוניברסיטה
להעניק ד"ר של כבוד לפילוסופיה דווקא לחייל ,כאות הוקרה על פעולותיו במלחמה .מה
לאנשי צבא ולעולמה של האקדמיה – המסמלת את חיי התרבות? מה לאלו העוסקים לפי
מקצועם באלימות ולערכי הרוח? אלא שרואה אני בכבוד זה ,שהנכם חולקים באמצעותי
לחברי אנשי הצבא ,הכרה עמוקה ,שלכם ,בייחודו של צה"ל ,שאינו אלא ביטוי לייחודו
של עם ישראל כולו.
רבין נאם כנציג צה"ל ולא כאדם פרטי 4.בניגוד לנאומו זה ,הנאום שנשא בטקס קבלת
פרס נובל לשלום ב 1994-פתח בנרטיב :עדות אישית על נעוריו שנגזלו ממנו בעטיין של
המלחמות .המטרה הרטורית של נרטיב זה הייתה להנגיד את חייו ודמותו כחייל עם
החלטתו לעשות הכול כדי לסיים את הסכסוך בינינו לבין שכנינו .הנה ,שינוי משנות
השישים לשנות התשעים ,שבהן החל להופיע נרטיב אישי בנאומי הכתרה.
גם בנאום ראש הממשלה מנחם בגין בטקס הענקת פרם נובל לשלום באוסלו ,י׳ בכסלו
תשל״ט 10 ,בדצמבר  ,1978ראש הממשלה הדובר בגוף ראשון מופיע רק כנציגו של העם
היהודי ואינו מספר שום סיפור אישי .אלו עדיין שנות השבעים.
"גבירותי ורבותי ,אני בא מארץ ישראל ,ארץ ציון וירושלים ,ואני ניצב כאן בענווה
ובגאווה ,כבן העם היהודי ,וכאחד מבני דור השואה והגאולה".
רטוריקה של נאום הכתרה המכיל נרטיב
אריסטו (צורן )2002 ,הבדיל בין שלושה סוגי נאומים :תחיקתי ,משפטי וטקסי
(אפידיקטי) .לענייננו שייך זה הטקסי ,נאום שנועד על פיו ליצור הסכמה קבוצתית
ותכליתו לגבש את המאזינים ולחזק את זיקתם הרגשית לערכים ולסמלים שהנואם
מבקש לטפח בחברה.
אמצעים רטוריים שנהוג להשתמש בהם בנאום הם ריגושיים ,ויסודם בפאתוס ,שהוא
המרכיב הרגשי .הסיפור הלא-בדיוני שהנואם משתמש בו הוא אחד מאותם אמצעים.
הנואם משתמש גם בטיעונים שמקורם באישיותו של הנואם ,טיעונים המעידים על כך
שהדובר ראוי לאמון (יסוד האתוס) .ואכן ,סיפור חיים המשולב בנאום מקורו באישיותו
של הנואם ,והוא מהווה מעין טיעון להוכחת טענתו .אמנם אין זה טיעון שכלי (יסוד
הלוגוס) ,אך הוא מציג ומדגים את טענתו של הנואם (למשל :יש לעזור לחלשים בחברה,
ארז ביטון) בעזרת סיפור חייו (אני משורר עיוור) בתקווה שעל ידי כך יוביל את הנמענים
למסקנה הרצויה לו.
המידע המוקדם שיש לקהל היעד על דמותו של הנואם ,כוחו ,יכולתו ושמו הטוב וכן
על כללי התנהגותו הראויים מגביר את אמינותו אצל שומעיו וגורם להתנהגות אוהדת
מצד הקהל5.
 4הנאום נכתב על ידי דובר צה"ל באותה עת.
 5יש לציין שרוב הנואמים מעצם הגעתם למעמד ההכתרה ,הם אנשים בעלי כוח ויכולת ולפיכך ניתן להם ִמזְ כֶּה (קרדיט),
אם כי נואם שהוא דמות פוליטית עלול להיות לא מקובל על קהלו ,ולפיכך נאומו "לא יעבור".
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מטרתם של הטיעונים הרגשיים להשפיע על המאזינים ולעורר בקרבם מצב רוח
המתאים לקליטת המסר של הנואם .אחת ההגדרות המקובלות של 'רטוריקה' היא
אמנות השימוש בשפה בצורה יעילה .הגדרה אחרת היא "אמנות שידול הדעת ושכנוע
מרבית על הנמען היא
הבריות" (פרלמן .)1984 ,ואכן ,אחת הצורות היעילות להשפעה ַ
סיפור לא בדיוני ,שכיוון שהוא מבוסס-מציאות ,הוא משדל ומשכנע .ההבחנה בין
"רטוריקה טיעונית" שיסודה בשכל ובין "רטוריקה סגנונית" ,הפונה אל הרגש מבטאת
את ההבדל בין "שכנוע" ל"שידול" :בשכנוע המוען מעוניין לשכנע בָּ אמת שבטיעוניו
המבוססים על השכל ,הלוגוס ,ואילו בשידול המוען מעוניין בהסכמת קהל השומעים
(שיש לו צרכים רגשיים) לעמדתו ,זאת בעזרת שימוש באמצעים לשוניים ,סגנוניים,
מבניים ואף פואטיים ואסתטיים הגורמים לנמען הנאה מדרך ההבעה הלשונית (לנדאו,
 ,1988בעקבות אריסטו) .נרטיב "מוצלח" המשרת את הנואם כולל גם את המרכיב
הביצועי-רטורי הנועד ליצור בקהל תגובה חיובית ,וגם את מרכיב ה"ס[י]פֵּ ריות"
( 6)Tellabillityשהוא אבן יסוד בסיפור חיים.
למה דווקא סיפור לא-בדיוני?
נואם הבוחר להשתמש בנאום הכתרה דווקא בסיפור לא בדיוני ,עושה זאת כיוון שכל
מאזין מכיר משחר ילדותו סיפורים .בני אדם אוהבים לשמוע או לקרוא סיפורים
מעניינים גם בחיים וגם בספרות .אין סיפורים במקום שאין בו בני-אדם .אירועים
כשלעצמם ,יהיו אשר יהיו ,אינם סיפור אלא כאשר נוכחות אנושית יוצרת מתרגמת
אותם לטקסט ,למסכת עלילתית .מלאכת תרגום זו כרוכה בתהליך בחירות רחב ומרובה
פרטים של המספר [וכן של הנואם המשלב סיפור בנאומו] :מה לספר וממה להתעלם,
היכן להאריך והיכן לקצר ,היכן לפרט והיכן לסכם ,מה למסור מטעם המספר ומה לשים
בפי הנפשות הפועלות ,מהי נקודת הפתיחה ומהי נקודת הסיום ,מהן נקודות מפתח בכל
סיפור ,באיזה אוצר מילים להשתמש ,מהו המבנה התחבירי של המשפטים וכיוצא באלה.
סיפורים בכלל וסיפורי חיים בפרט שייכים לעולם השיח הנרטיבי 7.הם יכולים לעמוד
בפני עצמם ,ויכולים להיות שזורים בסוגות אחרות (הן בעל פה והן בכתב) :מרצה ,נואם
או עיתונאי המכינים תוכן להבעה יכולים לתבל את דבריהם בסיפורים אישיים כדי
למשוך את לב נמעניהם ,או כדי להסביר או להדגים רעיון כלשהו .חלקים מסיפורי חיים
האחוזים בנרטיב כללי יכולים לשרת היטב נואמים בעלי מטרה "גדולה" ,לרוב לאומית,
בעיקר אם הנואם הוא מדינאי.
הנרטיב הוא טיפוס שיח אוניברסלי ,והוא פעולה תקשורתית – תמיד יש בו עולם
סיפר :מוען ,נמענים ,מבנה השתתפות .הגישה הנרטיבית מתבוננת בעולם דרך סיפורים:
היא מנסה להסביר פעולות ,התנהגויות ,קונפליקטים ,רגשות ,חוויות הן של היחיד והן
של קבוצות ,קהילות ואף עמים ,ודרך גישה זו אדם יכול להבין את עצמו ואת הסובב
 6המינוח העברי הוא של דנגוט (.)2010
 7לצורך המאמר נעזרתי במידע ממקורות הדנים במאפיינים רלוונטיים לנרטיב ,אך לא מן ההיבט המתודולוגי של מחקר
נרטיבי :דנגוט ,נ' ( ;)2010תובל-משיח ,ר' וספקטור-מרזל ,ג' (עורכות ;)2010 ,ספקטור-מרזל ,ג' ( ;)2010ספקטור-מרזל ,ג'
( ;)2011ספקטור-מרזל ,ג' (.)2012
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אותו טוב יותר .הגישה מייחסת מרכזיות לסיפורים אישיים ,עדויות ווידויים הן במרחב
האישי והן במרחב הציבורי ובתקשורת ההמונים הפופולרית ,והיא משקפת מיקוד אישי
המניח "עצמי" שעבר תהליך ושהסיפור חושף את פנימיותו.
בנוסף לכך ,הגישה הנרטיבית ניזונה מדחף לחפש אחר האותנטי והחווייתי .מצד אחד
הנרטיב הוא תופעה בסיסית ,נוכֵּ ח בכול והיה קיים תמיד; מצד שני ניתן למצוא חוקרים
שמדברים על נרטיב כחידוש תיאורטי – "המפנה הנרטיבי" – כתגובת נגד לגישות
פוזיטיביסטיות .הנרטיב מפרש היבט מסוים של העולם מתוך נקודת מבט אישית או
תרבותית .האדם אינו חי סתם אלא מתעניין במהותו ומפרש את עצמו.
התפוצה הרחבה של הנרטיבים הובילה את פישר ( )Fisher,1986:74להגדיר את בני אדם
כ"הומו-נרנס" ,מספרי סיפורים ,שתכליתם לא רק לספר סיפורים אלא גם לפרשם.
לטענתו ,כל אדם אוצר בתוכו כושר-סיפורי טבעי .הסיפור נתפס כתבנית בסיסית,
אוניברסלית ,משחר הציוויליזציה ,תבנית המעידה על יכולת של תקשורת.
בסיפורים שאדם מייצר ,בין אם הם סיפורי חיים של יחיד ובין אם הם סיפורים של
קבוצה ואפילו עַ ם ,הוא חש את עצמו או את קבוצתו ,מצד אחד ,כמהות אחדותית
ולכידה ,ולפיכך פורש סיפור שיש בו סדר ולכידות; ואכן בכל הסיפורים המופיעים
בנאומים שנבדקו קיים ארגון כזה .מצד שני ,לפי התאוריה הנרטיבית ,תוך כדי שהאדם
מספר את הסיפור הוא מגלה ,שהמסופר הוא בעצם מה שהוא חושב או מוסר לעצמו על
חייו או על חיי קהילתו או עמו ,או מה שהוא בוחר למסור לנמעניו על חייו ,ולא מהות
אחדותית ולכידה ,ולא ה"אמת" עצמה; כמו כן מתברר לו ,שהוא חווה ויוצר ומשכתב
את סיפורו כל הזמן .הגישה הנרטיבית מוותרת על חיפוש נתונים "אובייקטיבים";
האמת בראייה זו היא אישית ותלוית הקשר .לצורך המסירה על הנואם לבנות ,לעבד
ולארגן את חוויותיו ,את זכרונותיו ,את סיפורו .הוא יכול לתאר את הזמן הנחווה רק
באמצעות מסירת הסיפור דרך זווית ראייה סובייקטיבית (שני סיפורים על אותה מלחמה
נראים אחרת מזווית ראייה של מנצח ושל מנוצח; שני אחים בני אותה משפחה חווים
אחרת לגמרי אירוע משפחתי) .האדם מגלה ויוצר את עצמו באמצעות הזיכרון כסיפור
מתמשך בעל עבר ,הווה ועתיד .הסיפור אינו שחזור טבעי של דבר-מה אובייקטיבי נתון,
אלא שחזור פעיל שיש בו פרשנות .הזיכרון הסובייקטיבי כולל יותר רגשות ואולי אף
תחושות גופניות ,והזיכרון האובייקטיבי כולל יותר אירועים חיצוניים ותחושות
המיוחסות לסביבה.
לתפיסת הזמן חשיבות רבה בגישה זו :האדם חווה את הזמן דרך שינויים חיצוניים
ופנימיים .איל ( )1994מנתחת את החוויה האישית של הזמן ,ועומדת על הקשר ההדוק
בין זמן וזיכרון :אי אפשר לחוות את הזמן ללא זיכרון ,כי יכולת הזכירה יוצרת את
ההבחנה בין הזמנים השונים .בדרך כלל אדם במעשיו ובהתנהלותו ממוקד בהווה .אך
בהווה זה מוצגים חפצים ,אירועים ודמויות מן העבר ,וכל היזכרות ארוגה במסגרת של
זמן כרונולוגי יחד עם היסטוריית חיים אישית .הזמן הוא ,אם כן" ,מרחבי" ,ולא "רצוף".
כך גם לגבי סיפורי הנואמים במחקר זה .אמנם האדם מתנהל בהווה ,אך מטרידות אותו
גם מחשבות רבות על העתיד .בסיפורי החיים לרוב מיקוד הזמן הוא העבר ,אך מופיעים
ביטויי זמן (וכן ַקשָּ רים לציון זמן) גם בלשון הווה ולעתים אף עתיד .בכל הנאומים מצוי
"משחק" בין שני צירי זמן – עולם הסיפור ועולם הסיפר (המקום שבו נמצאים ושממנו
מספרים את הסיפור); לעתים הסיפור מאורגן בסדר כרונולוגי (כמו בנאומי הנשיאים פרס
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וריבלין) ויש בו זמן ,רצף וסדר .הבחירות של הסדר והרצף משפיעות במידה רבה על
הסיפור – כל מילה ,כל צורה דקדוקית ,כל מבנה של משפט ,כל סימן פיסוק וכל אמצעי
רטורי הם בחירה מבין אפשרויות רבות; אך גבולות העבר ומקום ההשקה שלו עם ההווה
אינם תמיד בטוחים וברורים.
זמן העבר מאוחסן בזיכרון האדם במאגרים עצומים :גם זכרונות חיוביים ,מחמיאים,
מעצימים ומחזקים (למשל ,החלקים הסיפוריים בנאומה של קלדרון) ,וגם זכרונות רעים,
מייסרים ,מכעיסים ומכאיבים (למשל ,בנאומיהם של דליה איציק ,יולי אדלשטיין ודן
בניה-סרי) ,אך אלה משמשים מנוע להצלחה ולקבלת התפקיד או העיסוק שלכבודו חיברו
את נאומם .בניה-סרי מגייס הומור ולשון ציורית לתיאור אותם זכרונות מכאיבים.
נאום הכתרה מבטא תמיד את הזהות של דוברו ,וכך גם הסיפור המשולב בנאום .זק
( )2005במאמרו המכונן "לאסוף את רסיסי הנפש :שברים ,נרטיב וההיסטוריה של
הביוגרפיה" רואה בכתיבת נרטיב של הסובייקט בתרבות המערב צומת שעוברות דרכו
תפיסות עולם תיאולוגיות ,פילוסופיות ואסתטיות .הוא מונה שתי גישות עיקריות
ומנוגדות זו לזו בתפיסת הזהות באוטוביוגרפיה :זהות ה"אני" כאחדות תבונית ורגשית
וכמקור סמכות ויצירת משמעות; וזהות ה"אני" כריבוי ,כשברים .בשימוש בסיפור חיים
כאמצעי רטורי בנאום הכתרה שלטת ,כמובן ,הגישה הראשונה .זהות ה"אני"
כ"שברים" ,כמהות לא אחדותית ,כפי שהיא נתפסת בפוסט-מודרניזם ,אינה יכולה
להשפיע לטובה על הנמענים ,ולפיכך נואמי נאומי הכתרה אינם נוקטים גישה זו .עם זאת,
ברבים מן הסיפורים המופיעים בנאומים ה"אני" מוצג כבעל זהות משתנה ,מתפתחת.
ואמנם תפיסת הזהות המקובלת בגישה הנרטיבית ,המתמקדת בטבע הסיפורי של
ההתנהגות האנושית ,רואה ב"אני" לא אחדות ולא ריבוי ("רסיסים" ,פירורים" או
"שברים") ,אלא ישות הנמצאת בתהליך מתמיד של השתנות והיווצרות ,זאת מתוך
הכרתּה באי שלמותה .תהליך של שינוי מבטא גישה קונסטרוקטיביסטית למציאות.
לדוגמה ,דרך סיפורו של בניה-סרי מתוודע הנמען לתהליך של השתנות איטית אבל
דרמטית :מאיש חסר השכלה פורמלית ,לזוכה בתואר דוקטור של כבוד מן
האוניברסיטה .זאת ועוד ,סיפור חיים לא רק מבטא זהות אלא אף יכול להיות כלי
להבניית זהות .כל סיפור חיים מארגן את חוויותיו של המספר באופן המעניק להם
משמעות .סיפור החיים הופך ,אם כן ,מכלי לתיאור ה"אני" – לאני עצמו ,ההולך
ומשתנה ,מתגבש ונבנה תוך כדי תהליך הדיבור או הכתיבה ,והמספר עצמו יכול לחשוף
בעזרת סיפורו ,על ידי הבאתו לידי ביטוי בשפה ,את ה"עצמי" שלו ,את זהותו .ואמנם
הנמענים נחשפים לזהות הנואמים דרך סיפורי החיים שהם שוזרים בנאומיהם.
למאזינים מוענקת הרגשה של היכרות עם הנואם :הם מכירים טוב יותר את דורון אלמוג
או את חיים הרצוג ומשפחתו דרך הסיפורים ויכולים להזדהות עמם .סיפור חיים של
יחיד נובע מעולמו הפנימי ומשקף את האופן המיוחד שבו הוא רואה את מציאות חייו.
שתקף לכל
ֵּ
היות הסיפור אישי ,פרטיקולרי ,פירושו שהוא אינו יכול להתבסס על עיקרון
מצב ולכל העולם; הוא עוסק תמיד בהקשר מסוים ,באנשים מסוימים ,במשהו ספציפי.
הפרטיקולריות הכרחית כדי ליצור הזדהות ראשונית ,למשל ליצור הרגשה שהמוען
והנמען שייכים לאותה קבוצה ,או לשפר את היחסים ביניהם; הוא בעל משמעות ,בעל
מסר לדורות הבאים ,מנחיל ערכים; אותנטי ,גורם להזדהות הנובעת מתחושת אמינות,
משהו שלנמענים נראה הגיוני ,בעל אמת פנימית ואישית ,מכיל מעשים שהיו – רוב
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העובדות המסופרות בו אמנם התרחשו; הן אינן סיפור בדיוני ,אף על פי שהן נכתבות
מנקודת מבט של המספר ופרשנותן היא סובייקטיבית .נאומו של מפכ"ל המשטרה רוני
אלשיך אמנם מכיל סיפור כזה 8:יתמותו מאם מגיל צעיר ,ילדותו המוקדמת בעיר
העתיקה וזכרונותיו מן האחווה ששררה בין היהודים לשכניהם הערבים ,נפילת בני
משפחתו במלחמות ישראל ,השפעת מורה ושכנה (שהוזמנו לטקס ההכתרה) על חייו –
כל אלו הם פרטים ביוגרפיים ,קונקרטיים ,חווייתיים ,המלמדים על זהותו ויוצרים
הזדהות עמו.
לגבי כל הנאומים שנבחרו ,אפשר לענות בביטחון ששולבו בהם סיפורים ביוגרפיים ,מי
יותר ומי פחות ,אם כי התשובה לשאלה אם גם עגנון שילב בנאומו סיפור ביוגרפי מורכבת
יותר .במלאת "יובל לנובל" ניתח הלל ויס ( )2016את נאומו של עגנון במעמד פרס נובל,
עמד על מקורותיו ,וכינהו מיתו-ביוגרפיה ,צירוף הבנוי ממיתוס וביוגרפיה .מיתוס ,סיפור
עם ,המתאר אירועים בעלי חשיבות רבה ביותר עבור קהילה מסוימת; וביוגרפיה,תולדות
חייו ,סיפור חייו של אדם .מיתו-ביוגרפיה היא ,אם כן ,סיפור חייו של האדם המבטא את
סיפורו של עמו; לאותו סיפור חשיבות רבה ומשמעות עמוקה עבור העם כולו ,במקרה
של עגנון – עם ישראל .לכותב ולגיבוריו יש אופי פרסונלי ,התורם לעיצוב זהותו ותפיסתו
של עמו ,המאמין באותו מיתוס ודבק בו .באותם חלקים מנאומו של עגנון שיש בהם
סיפור חיים ,הוא ,כמו המיתוס ,מתרחש בממד מיתולוגי ,נוסף לממד המציאותי שבו
המספר ואנו חיים; כן יש במיתוס ,כמו בסיפור החיים של עגנון ,נימה מיוחדת המשווה
לו הילה והדרת כבוד; ועוד ,כמו במיתוס ,יש בו מסר המכוון כיצד לנהוג; זאת אומרת
שיש במיתו-ביוגרפיה של עגנון לא רק סיפור אישי אלא סיפור משפיע ,מכונן ויוצר
תודעה .כדי שיכונן תודעה ,הסיפור צריך להיות משכנע .וכדי להיות משכנע ,רצוי שייתפס
כאמיתי .ואמנם שמואל יוסף עגנון מספר על עצמו שהוא מצאצאי שמואל הנביא,
מצאצאי בני קורח ,שעל פי הכתוב לא מתו ,וכיוון שהיו לוויים – קיימו את תפקידם לפי
התפיסה המסורתית ושרו במקדש; ולכן אפיק יצירתו של עגנון מקורו בקודש ,והוא
רוצה לשחזר ביצירתו את שירת הלוויים.
בין נושאי הנאום מופיע אירוע שהיה כנראה אמיתי" :הולדת השיר" .על פי זכרונו
חיבר הסופר בערך בגיל חמש שיר בוסרי מתוך געגועים לאביו שנסע ליריד בלשקוביץ.
זיכרון זה מופיע גם בשני נאומים קודמים ,שכונסו ב"מעצמי אל עצמי" 9.אירוע "מיתי"
נוסף הוא השרפה בביתו ,המופיעה כחלק ממוטיב מרכזי בנאום במסלול מקביל:
קולקטיבי ואישי .מה שאירע לאומה ,אירע לאדם הפרטי ,בעל השליחות (ויס ,שם).
השורה המפורסמת ביותר בנאום" :בשל קטסטרופה היסטורית" 10מבטאת את
הקולקטיבי ,השפעת אותן קטסטרופות על כל יחיד מישראל ,ובאופן אישי על נושא
הנאום.
מכל הנאומים שנבחנו מתברר ,שלנואמים מעין "תעודת זהות נרטיבית" ,המוסרת
גרסה ייצוגית שלהם ומתמקדת בעשייה ,בקריירה ,מעין מרשם ציבורי-תרבותי של חיים
"ראויים"; לדוגמה :נאומיהם של הרצוג ,פרס וריבלין .ואמנם ,לדעת לאבוב ([]1972
 8מאזיני גלי צה"ל מחו בתוקף נגד קטיעת שידורו הישיר של הנאום בזמן אמת באמצעו ( 4בדצמבר ,)2015 ,ומגישי התכנית
(ירון דקל ועמית סגל) נאלצו להחזירו לשידור .הנאום במלואו פורסם למחרת בעיתון "מקור ראשון".
 9ראו ויס ,2016 ,הערה .10
 10הפסקה הפותחת בשורה זו כתובה על שטר חמישים השקל משנת תשנ"ט ,בצבע סגול ,המעוטר בדיוקנו של עגנון.
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 ,)1975אנשים נוהגים לספר רק משהו הראוי להיות מסופר .לאבוב (שם) וברונר ()2003
מונים את מרכיבי הסיפור המכיל חוויות אישיות .לאבוב השתמש בכלים מחֵּ קר השיח
והסביר כיצד מעבירים חוויה לתחביר סיפורי :בתחילת העלילה רקע ו"תפאורה"
המכילים נוף ודמויות; לאחר מכן העלילה עצמה – פעולות מסבכות ,משהו היוצא משיווי
משקל; לקראת הסוף "התרה" ,פתרון של ההסתבכות או תוצאה של הפעולה שגרמה
לתסבוכת; ובסוף  -סיום של הסיפור ולעתים קישורו להווה .לצד אלה שזורים לאורך
הסיפור משפטים מעריכים ,הקשורים לשאלת תכליתו של הסיפור ,ובא בהם לידי ביטוי
יחסו של המספר כלפי אירועי העלילה .לדעת ברונר ,משתתפים ביצירת סיפור מינימלי
לא בדיוני חמישה מרכיבים )1( :נפש פועלת ,המבצעת ( )2פעולה לצורך ( )3מטרה ב()4
רקע שאפשר להכירו ובעזרת ( )5אמצעים מסוימים .בין חמשת המרכיבים הללו יכולה
להיות אי התאמה היוצרת "מצוקה" ,שבר ,חוסר איזון :אי התאמה בין הנפש הפועלת
ובין הפעולה; אי התאמה בין הנפש הפועלת ובין הרקע; אי התאמה בין הפעולה ובין
האמצעים .באי-התאמות כאלה נתקלים בסיפוריהם של דליה איציק ושל יולי
אדלשטיין ,למשל.
מעיון מדוקדק בסיפורים אחרים שבנאומי ההכתרה עולה ,שחלק מן המרכיבים הללו
אינם מתממשים בהם .נראה שחלק מן הנואמים המשלבים סיפור חיים כאמצעי רטורי
בנאומיהם ,בוחרים דווקא בסיפורים חלקיים ,קצרים ,שהם "רסיסי חיים" כמו-
דידקטיים ,המגויסים למטרת הנאום ,ולפיכך יש בהם לעתים דווקא התאמה (ולא חוסר
התאמה) בין חמשת המרכיבים כדי ליצור הרמוניה בלב הנמען; כמו כן נראה שרוב
הנואמים נמנעים מסיפור חוויות היוצרות מצוקה או שבר או חוסר איזון ,כיוון שהללו
עלולים לפגוע במטרת הנאום ,שהיא תמיד לצייר את הנואם באור חיובי ולהעביר לנמעניו
את המסר שהוא מעוניין בו .דוגמה לכך הם שלושת הסיפורים בנאומו של ריבלין
שבמרכזם מסר של הקשבה ,שותפות ותקווה .סיפורים אלו אין בהם הסיבוך והתרתו,
היוצרים ,על פי לאבוב" ,סיפור טוב" .בחלק מן הסיפורים גם אין שימוש במילים אישיות
וחזקות כדי להחיות את סיפור המעשה ואין שימוש בתחביר סיפורי שיש בו דו-שיח,
המאפשר לנמען לראות את הדבר חי לנגד עיניו כיוון שפיתוח של דיאלוג בסיפור לא תמיד
אפשרי במסגרת של נאום בטקס .זאת ועוד ,תאורטיקנים של סוגת הסיפור ובראשם
לאבוק ([ )1963 ,]1921מעדיפים שכותבי הסיפורים ישתמשו בטכניקת
ה"הרָאיה" ) –11)Showingטכניקה שבה הדובר נעלם מן הסיפור ומראה את התמונה
כביכול כפי שהיא ,ללא סינון ,מתוך הדמויות עצמן ,כולל תיאורן החיצוני ,פעולותיהן,
מחשבותיהן והדיבור הישיר שלהן; ולא בטכניקת ה"הגדה" ( )Tellingשבה הדובר מדווח
על הדמויות במקום להראותן בפועל12.
מתוך העיון ב"רסיסי החיים" השזורים בנאומים מתברר שברוב המקרים הם אינם
עומדים בשיטה הספרותית המועדפת (הראיה) ונוקטים במקומה את שיטת ההגדה.
 11הראיה והגדה הם מונחים שמקורם מגיע עד אריסטו ואפלטון שהנגידו בין מימזיס ,ייצוג המציאות כפי שהיא בדומה
להראיה ,לבין דיאגסיס ,תיאור של המחבר ,בדומה להגדה.
 12להעדפתו המנומקת של לאבוק (שם) הייתה ,ועדיין יש ,השפעה על מדריכי כתיבת פרוזה ,כתיבת מחזות ,תסריטים ואף
נאומים ,למשל :וורן ( )2011משתמש באמירה המפורסמת ! Show, don’t tellככותרת לספרו "מדריך לכתיבת נאום
מּוכוון מטרה".
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כנראה ,הסיבה לכך היא צמצומו של הסיפור בתוך הנאום למינימום ההכרחי כדי להעביר
את המסר( ,בשיטת ההראיה הסיפור מתארך בגלל הדיאלוגים ,למשל) .והעיקר ,נרטיב
אכן תמיד עוסק בפרטיקולרי .מתוך בחינת רוב הנאומים עולה ששילוב הנרטיב בהם
מכוון אל המטרה של קישור בין הסיפור הפרטי לעניין הכללי :הנואמים-מספרים
משתמשים בפרטיקולרי כדי להגיד משהו כללי יותר ,לאומי ,חברתי-תרבותי ,ולעתים
אוניברסלי הנוגע לערכים מקובלים .לדוגמה ,בנאומי ההכתרה של קבלת ד"ר לשם כבוד
של ארז ביטון העיוור ושל האלוף דורון אלמוג ,אב לבן אוטיסט ,חלקים מסיפור החיים
בנאום באים לשרת קריאה להגברת ערך החמלה והדאגה לחלש בחברה .גם בחלקים
הסיפוריים שנבחרו על ידי נשיאי ישראל ועל ידי חברת הכנסת קלדרון ,הפרטיקולרי של
ההיסטוריה המשפחתית ,הבא לידי ביטוי בנאומיהם ,מעביר מסר בדבר חשיבותה של
המסורת המשפחתית והשפעתה על פועלו של הנואם.
מסקנות
א .שילוב של סיפורי חיים בנאומי הכתרה החל להתרחש בעיקר בעשורים האחרונים,
מאמצע שנות השמונים ,כש"המפנה הנרטיבי" החל לפרוח .תופעה זו קשורה לשינויים
כלליים שחלו בחברה ובתרבות ,הן בעולם והן בארץ .כך ,למשל ,גם בשירי זמר עבריים:
מעבר מן הלאומי בתחילת ימי המדינה אל האישי משנות השמונים ואילך.
ב .הנואמים בחרו בנאומי ההכתרה שלהם בסיפור אישי ,חוויתי ,ביוגרפי וקונקרטי
ונראה שאף היו מודעים לכך שסיפורם מייצג ומבטא את נפשם ועולמם ושהייצוג והביטוי
הללו אמורים להשפיע על נמעניהם .הסיפור (או אף מקבץ של סיפורים) היה תמיד מכונן
ומתאים למטרת הנאום ,זאת כדי להרשים את הנמענים ,מעין" :אני מתאים לתפקיד
שנבחרתי לשמש בו .אעשה אותו ברוח מעשיי (החיוביים ,כמובן) המתוארים בסיפורי";
כל הסיפורים העידו על כך שהנואמים תפסו את חייהם כבעלי ערך; היו מודעים בעת
נאומם למציאות החיצונית של גורמים היסטוריים ,תרבותיים וחברתיים המשפיעים על
סיפורם ולרוב אף התייחסו אליהם.
ג .מניתוח הנאומים עלה ,שמן המטרה של הסיפור בהקשרו הספציפי נגזרו רכיבי המבנה
והלשון המתאימים .המבנה והלשון של טקסט נרטיבי מעצם סוגו שונים ממבנה ולשון
של טקסט מספק מידע או מפעיל.
באשר ללשון ולסגנון ,נמצאו הבדלים בולטים באידיולקט ,וריאנט השפה הייחודי של כל
נואם :ההבדל בולט בעיקר בין הנאומים של אלו שאינם סופרים ובין הסופרים (דן בניה-
סרי ובעיקר ש"י עגנון) והמשורר (ארז ביטון) .נראה שהללו אינם יכולים לברוח
מהשימוש בסגנונם הציורי המיוחד להם גם בנאום.
הסיפורים ,כדרכם של סיפורים בכלל ,מצטיינים בריבוי פעלים ובהתייחסות לזמן; בכל
הסיפורים נמצאו הכללות על עובדות ,תקופות ואירועים בהיסטוריית החיים של המספר,
שחודדו והובלטו על פי שיקול דעתו של כל מספר בעזרת ביטויים מאדירים ,חזרות או
אמצעים רטוריים אחרים (באותה מידה אף אחד מן הנואמים ודאי לא דיווח בסיפורו
על עובדות ,תקופות ואירועים בהיסטוריית החיים שלו שלא היו רלוונטיים – או
ש"הצנזור הפנימי" לא ִאפשר לו לחשפם) .כמו כן נמצאו בסיפורים תיאורים של דמויות,
של מקומות; הסברים וקשרים סיבתיים בין אירועים – מה הם ומדוע הם קרו; בסיפורי הנואמים
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מופיעים חלקים השייכים לעולם הפנימי של הנואם-המספר ,הכולל מחשבות ,רגשות והלכי רוח,
עמדות ,תובנות ולקחים .לעתים מופיעה בסיפורים לשון ציורית; מופיע שימוש רב בגוף ראשון;
שימוש במילים טעונות .כל אלו תורמים ליצירת "צבע" ואווירה שהנמען יכול להזדהות
עמם.
ד .בכל סיפורי החיים ששולבו בנאומי ההכתרה בלט ייחוס משמעות של כל אחד מן
הנואמים לסיפורו .מרוב הסיפורים ניתן להתרשם כי ה"אני" המספר צומח ,מתפתח באופן
אישי ומקצועי (לדוגמה ,בנאומי איציק ,אדלשטיין ,קלדרון) .השתנות זו תורמת
להזדהות הנמענים עם "גיבור" הסיפור ויש להניח שגם להרגשת אופטימיות בקרבם;
חלק מאותה אינטרקציה אינו רק אישי אלא עומד מאחוריו עניינו של הנואם להעביר
חלק מתולדותיו לבני קהילתו או עמו כדי להגביר את תחושת ההמשכיות או לקרב בין
הדורות .יצחק נבון ,הנשיא החמישי ,נולד בירושלים למשפחה ספרדית ותיקה ,ובנאום
ההשבעה שלו הוא מודיע על שזירת פסקה בעלת נימה אישית בנאומו" :בבקשה הרשו לי
להוסיף עוד"; ומודה לאבות אבותיו .כך גם חיים הרצוג ושמעון פרס .שלושתם מדגישים
את הצד הגנאולוגי ,את ה"יוחסין" ,ההולך לאחור בזמן.
נואמים משלבים סיפורים גם כדי ליצור "גאוות יחידה" או להנחיל ערכים הנראים
להם חשובים ,כגון תיקון עוולות חברתיות ,לדוגמה :ביטון ,אלמוג ,בניה-סרי; אצלם
הסיפורים עוסקים בחריג ,והחריג "טוב" לסיפור כי הוא גם מפר את הבנלי וגם מכריח
להתמודד עם השגרה ,להשליט בה סדר ,למשמע אותה.
בהענקת ד"ר לשם כבוד מטעם אוניברסיטת בן-גוריון בנגב ( 19בנובמבר )2015 ,טען
ארז ביטון שהשירה הייתה מרפא שהוציא אותו "ממצוקה אישית ,מהחריגות שלי –
לאמירה אוניברסלית" .בנאומו בטקס פרס ישראל קרא ביטון לראשי המדינה לנהוג
בחמלה כלפי התושבים ולצמצם פערים חברתיים" :אדוני הנשיא ,אדוני ראש הממשלה
[ ]...הנהגת המדינה היא סוג של אבהות ,דאגה אמתית ,ויש לדאוג בחמלה ולא תמיד
בהכרח ייקוב הדין את ההר".
לרוב הנואמים ,מעצם היבחרם למעמד הדורש נאום הכתרה ,היו ,מן הסתם ,חיים
מעניינים יותר מאשר חייהם של אנשים שאינם מפורסמים ולפיכך גם סיפורים מעניינים
יותר ,אם כי לעתים נמצאו בסיפורים הנגדות בנליות ,או שחלק מן הסיפורים היו ידועים.
ה .מסקנה מסוג אחר היא ,שרוב הנאומים הרלוונטיים שנמצאו נישאו על ידי גברים.
מסקנה זו ,ניתן לומר ,אינה מפתיעה ,וזאת אף על פי שמן המפורסמות הוא שנשים
מספרות סיפורי חיים ביתר קלות.
זווית פדגוגית
באופן כללי ניתן לומר שסיפורים ,בהיותם מושכים את הלב ומעוררים רגש והזדהות,
נוחים להוראה .המאמר שעניינו סיפורים המופיעים בנאומי הכתרה בעברית ,אמור
לספק למורה רקע תאורטי המכיל מאפיינים של נאום בכלל ונאום הכתרה בפרט,
מאפיינים של סוגת הסיפור האישי-חווייתי-ביוגרפי-אותנטי והשימוש באותו סיפור
כאמצעי רטורי בנאום.
הנספח המכיל את הסיפורים שבנאומי ההכתרה הוא חומר ההוראה עצמו ,ונראה
שהוא מתאים להוראה בכיתות מתקדמות .בצד היותו חומר מעניין ללמידה ,הוא יכול
להעניק לתלמידים רקע תרבותי-חברתי רחב יריעה .מובן שיש להתאים כל סיפור (או
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מקבץ סיפורים) לרמת הכיתה :לא הסיפור הקטן של דליה איציק בנאומה כנאומו של
ש"י עגנון (אם הוא בכלל אפשרי בהוראת עברית כשפה נוספת) ,שבו קשה להפריד בין
החלקים הסיפוריים לאלו שאינם סיפוריים.
בניתוח של כל אחד מן הסיפורים יש להביא בחשבון את רמת לשונו וסגנונו של הנואם
(אף על פי שלעתים מעורבים בטקסט כותבי נאומים מקצועיים); את ערכו הרטורי של
הנאום ואת התחבולות היוצרות אותו; את הידוע על דמות הנואם; את הזמן ,המקום
והרקע ,כולל הנסיבות הפוליטיות והציבוריות של הנאום; את הטקס החברתי או את
אופי המעמד שבו נישא הנאום; את משמעותו ,משקלו ומקומו של הנאום בתולדות ימיה
ובנופה החברתי-תרבותי של מדינת ישראל ואת הריגוש שהנאום עורר בקהל ,אם ידוע13.
כל אלה ,כמובן ,בצד תוכני הנאום ,שהם העיקר .המרכיבים הללו יוצרים יחד את
המכונֶּה "תרבות [פוליטית]".
המדדים שעל פיהם רצוי לבחון את הנרטיב בנאומי ההכתרה הם ארגון וסדר :מבנה,
רצף לוגי של הנאום ומקום הופעת הסיפור ודרך שילובו בו; לשון הנואם וסגנונו :נוכחות
המוען ,עירוב הנמענים ,רמת הלשון ,שימוש במטפורות ,מידת העירוב בין לשון כתובה
ודבורה (ראו ,למשל ,נאומו של אדלשטיין) ,הבלטת המסר על ידי הדגשות ,נימה – הומור
וקלילות (ראו ,למשל ,נאומו של הסופר דן בניה-סרי והפתיחה לנאומו של מפכ"ל
המשטרה) ,איפוק ומתינות ,נחרצּות ,דרמטיזציה; אמצעים פואטיים ועוד; תוכן
וערכים :התייחסותו של הנואם לערכים כמו חירות ,תועלת ,הגינות ,מסורת ,משפחה,
אומה ,מולדת ,שותפות; שימוש במיתוס; קריאה לפעולה ועוד.
אפשר ,כמובן לערוך השוואות על פי מדדים מסוגים שונים – בין שני נאומים ויותר,
בין נואמים המיועדים לאותו תפקיד ,לאותו פרס וכיוצא בזה – כל מורה על פי מטרותיו,
טעמו ורמת כיתתו.

 13במחקר זה נבדקו הנאומים בכתב ולא בזמן אמת בעת הביצוע בפני קהל ואף לא באמצעות הקלטה או הסרטה.
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נספח :נאומי ההכתרה ,החלקים הנרטיביים

14

נאומי הכתרה בקבלת פרסי נובל
 .1ש"י עגנון 10 ,בדצמבר .1966
הוד מלכותך ,הוד רוממותכם המלכותיים ,הוד מעלתכם ,חברי האקדמיה השוודית,
גבירותיי ורבותיי:
רבותינו זכרונם לברכה אמרו ,אסור לו לאדם ליהנות בעולם הזה בלא ברכה .אכל כל
מאכל ,שתה כל משקה צריך לברך עליהם תחילה וסוף .הריח ריח עשב טוב ,ריח בשמים,
ריח פירות טובים מברך על ההנאה .כיוצא בזה לגבי ראיה .ראה חמה במחזור הגדול
בתקופת ניסן ,ראה ראייה ראשונה אילנות בפריחת ניצנם בחודש ניסן ,ראה אילנות
טובים ובריות נאות מברך .כיוצא בזה לגבי שמועה.
ברכה אחת מברכות השמועה נתגלגלה לי על ידכם אדונים יקרים.
מעשה ובא אצלי המיופה כוח השוודי ובישרני שזיכתה אותי האקדמיה השוודית בפרס
נובל ,בירכתי בשם ומלכות כדין השומע שמועה טובה לו ולאחרים ,ברוך הטוב והמיטיב.
הטוב שנתן האל הטוב בלב חכמי האקדמיה המפוארת לזכות סופר מסופרי לשון הקודש
בפרס הגדול והנכבד ,והמיטיב ,שהיטיב עמי שבחרו בי .ועתה שבאתי עד הלום אברך עוד
ברכה אחת כדין הרואה מלך ,ברוך אתה ה' אלהינו מלך העולם שנתן מכבודו למלך בשר
ודם .ועליכם חכמים מפוארים אני מברך כדין ברוך שנתן מחכמתו לבשר ודם.
אמרו בגמרא (סנהדרין דף כ"ג עמוד א') ,נקיי הדעת שבירושלים לא היו נכנסים
בסעודה אלא אם כן יודעים מי יושב עמהם .ובכן אומר לכם מי אני שנכנסתם עמי
בסעודה.
מתוך קטסטרופה היסטורית שהחריב טיטוס מלך רומי את ירושלים וגלה ישראל
מארצו נולדתי אני באחת מערי הגולה .אבל בכל עת תמיד דומה הייתי עלי כמי שנולד
בירושלים .בחלום בחזון לילה ראיתי את עצמי עומד עם אחי הלויים בבית המקדש
כשאני שר עמהם שירי דוד מלך ישראל .נעימות שכאלה לא שמעה כל אוזן מיום שחרבה
עירנו והלך עמה בגולה .חושד אני את המלאכים הממונים על היכל השירה שמיראתם
שאשיר בהקיץ מה ששרתי בחלום ,השכיחוני ביום מה ששרתי בלילה ,שאם היו אחי בני
עמי שומעים לא היו יכולים לעמוד בצערם מחמת אותה הטובה שאבדה להם .כדי לפייס
אותי על שנטלו ממני לשיר בפה נתנו לי לעשות שירים בכתב.
(מפני כבוד הזמן מבקש אני משר התרגומים לקרוא את דברי בלשון המקום) .משבט
לוי אני בא ואני ואבותי מן המשוררים שבבית המקדש היינו ומסורת קבלנו במשפחת
בית אבותי שמזרעו של שמואל הנביא אנו באים ושמו נקרא עלי.
בן חמש שנים הייתי כשכתבתי את שירי הראשון .מתוך געגועים על אבא כתבתיו.
מעשה ונסע אבא ז"ל לרגל עסקיו .תקפו עלי געגועי עליו ועשיתי שיר .מכאן ואילך עשיתי
שירים הרבה .מכל השירים שעשיתי לא נשתייר כלום .בית אבא שהנחתי שם חדר מלא
כתבים נשרף במלחמה הראשונה ונשרפו עמו כל שהנחתי שם .והאומנים הצעירים,
החייטים והסנדלרים ,שהיו שרים את שירי בשעת מלאכתם נהרגו במלחמה הראשונה,
 14ההדגשות בגוף הנאומים וההערות בסוגריים המרובעים המלוות את הנאומים הן שלי .ר"ר.
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ואותם שלא נהרגו במלחמה ,מקצתם נקברו חיים עם אחיותיהם בבור שכרו לעצמם
בפקודת האויב ורובם נשרפו במשרפות אושוויץ עם אחיותיהם שפיארו את עירנו ביופיים
והנעימו בקולן המתוק את שירי.
כגורל השרים והשרות שעלו הם ושירי באש היה גורל הספרים שעשיתי אחר כך .כולם
כאחד עלו בלהב השמים בדליקה שנפלה בביתי בלילה אחד בהומבורג עיר הרחצה ואני
מוטל הייתי חולה בבית החולים .ובתוך הספרים שנשרפו היה רומן גדול של ששים
גליונות דפוס שהודיע עליו המו"ל ,שהוא עומד להוציא את החלק הראשון .עם הרומן
הזה – בצרור החיים שמו – נשרף כל מה שכתבתי מיום שירדתי מארץ ישראל לגולה ,וכן
ספר שעשיתי עם מרטין בובר .מלבד ארבעת אלפים ספרים עבריים שרובם באו לי
בירושה מאבותי ומקצתם קניתי מכספי שקימצתי מלחמי.
אמרתי כאן מיום שירדתי מארץ ישראל ולא סיפרתי עוד שדרתי בארץ ישראל .ובכן
אספר.
בן תשע עשרה שנה ומחצה עליתי לארץ ישראל לעבוד אדמתה ולאכול מיגיע-כפי .מפני
שלא מצאתי עבודה ביקשתי לי את פרנסתי ממקום אחר .נעשיתי מזכיר של ועד חובבי
ציון ומזכיר של המועצה הארצי-ישראלית שהיתה מעין הפרלמנט בדרך ,וכן הייתי
המזכיר הראשון של בית משפט השלום .על ידיהם זכיתי להכיר פנים אל פנים כל אדם
בישראל ,ואותם שלא הכרתי על ידי אותן המשרות הכרתי מתוך אהבה ורצון להכיר את
בני-עמי .קרוב לודאי שבאותן השנים לא היה בארץ ישראל איש או אשה או תינוק שלא
הכרתי.
אחר שריפת כל קנייני נתן ה' חכמה בלבי ובעטי .אף עשיתי ספר על מתן תורה וספר
לימים נוראים וספר על ספריהם של ישראל שנתחברו מיום שניתנה תורה לישראל.
מיום שחזרתי לארץ ישראל יצאתי משם שתי פעמים .פעם אחת לשם הדפסת ספרי
שהוציא זלמן שוקן ופעם אחת נסעתי לשבדיה ונורבגיה .משורריהם נתנו בלבי אהבה
וחיבה לארצותיהם עד שאמרתי אלך ואראה אותן .עתה באתי בפעם השלישית כדי לקבל
ברכה מכם חכמי האקדמיה
בימי ישיבתי בירושלים כתבתי סיפורים גדולים עם קטנים .מקצתם נדפסו ,רובם עדין
בכתובים.
כבר סיפרתי שראשית מעשי שירי מתוך געגועים על אבא באו .אף ראשית לימודי
מאבא בא לי וכן מן הדיין שבעירי .קדמו להם שלושה מלמדים שלמדתי אצלם בזה אחר
זה משנת שלוש ומחצה לחיי עד שנעשיתי בן שמונה ומחצה .רבותי בשירה ובספרות מי
הם? דבר זה שנוי במחלוקת .יש רואים בספרי השפעות של סופרים שאני בעניי אפילו את
שמותיהם לא שמעתי ויש רואים בספרי השפעות של משוררים שאת שמותיהם שמעתי
ואילו את דבריהם לא קראתי .דעתי אני מה היא? ממי קיבלתי יניקה? לאו כל אדם זוכר
כל טיפת-חלב ששתה מה שמה של אותה פרה ששתה מחלבה .כדי שלא להוציאכם חלק
אנסה לברר ממי קיבלתי מה שקיבלתי.
ראשון לכולם כתבי הקודש ,מהם למדתי לצרף אותיות .שניים להם משנה ותלמוד
ומדרשים ופירוש רש"י על התורה .אחריהם הפוסקים ומשוררינו הקדושים וחכמי ימי
הביניים ובראשם אדוננו הרמב"ם ז"ל .משהתחלתי לצרף אותיות לועזיות קראתי כל
ספר שנזדמן לידי בלשון גרמנית ובודאי קיבלתי מהם כפי שורש נשמתי .מקוצר הזמן לא
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אעסוק בביליוגרפיה ולא אזכיר שמות .אם כן למה פרטתי את ספרי היהודים? מפני שהם
העמידוני על עיקרי .ולבי אומר לי שהם המליצו עלי לזכות בפרס נובל.
השפעה אחרת קיבלתי מכל איש ומכל אשה ומכל תינוק שנזדמנו לי בדרכי הן יהודים
הן אינם יהודים .שיחות הבריות ,סיפורי מעשיהם נחקקו בלבי ומהם עלו על עטי .כיוצא
בהם מראות הטבע .ים המלח שרואה הייתי בכל יום מגג ביתי עם הנץ החמה ,נחל ארנון
שטבלתי בו ,לילות שעשיתי עם חסידים ואנשי מעשה בחצות לילה אצל הכותל המערבי
עינים נתנו לי לראות את ארצו של הקב"ה שנתן לנו את העיר ששיכן שמו עליה.
[הזכרת בעלי חיים שלמד מהם; שבח עצמי למען נמעניו; תפילה לתשועת ישראל].
 .2יצחק רבין 10 ,בדצמבר.1994 ,
בגיל שבו תלמידים מנסים לפענח את סודות המתמטיקה ואת מסתרי התנ"ך ,בגיל שבו
פורחות אהבות ראשונות ,בגיל שש עשרה ,נתנו בידי רובה כדי להגן על חיי – ולמרבה
הצער ,גם כדי להרוג בשעת סכנה.
זה לא היה החלום שלי .רציתי להיות מהנדס מים .למדתי בבית ספר חקלאי .חשבתי
שלהיות מהנדס מים הוא מקצוע חשוב במזרח התיכון הצחיח .אני חושב כך גם היום.
נאלצתי להחזיק ברובה.
משך עשרות שנים לבשתי מדים .תחת פיקודי הלכו אל מותם אנשים צעירים שרצו
לחיות ולאהוב []---
נער הייתי וגם זקנתי .מכל אוצר הזיכרונות שאגרתי בשבעים ושתיים שנות חיי ,אזכור
עד יום אחרון ,בעיקר את השתיקות הכבדות ברגע שאחרי [ההחלטה לצאת לקרב] – ואת
הדממה ברגע שלפני [היציאה לקרב] [".]---
נאומי הכתרה (השבעה ,הצהרת אמונים) של נשיאי ישראל
1529.5.1978

 .1יצחק נבון ,כ"ב באייר ,תשל"ח,
[הודיות] הרשו לי להוסיף עוד פיסקה אישית לפרק זה של הודיות .זכיתי להיוולד
בירושלים ,טבורו של עולם ומוקד כיסופיו של עם ישראל .על כך חייב אני להודות לאבות
אבותיו של אבי ,מקהילת יוצאי ספרד אשר באו מתורכיה לפני יותר משלוש מאות שנה
ומאז לא זזו ממנה יוצאי חלציהם ,וחייב אני תודה לאבי אמי ,אשר לפני ארבעה דורות,
בהיותו רב של קהילת אזימור אשר במרוקו ,נגלה אליו – לדבריו – אליהו הנביא בחלומו
ואמר לו" :עד מתי ,כסבור אתה ,תשב כאן בנחת וירושלים בצער?" לא שהה הרבה עד
שצרר ספריו ומטלטליו ,נטל את אשתו ואת בתו הקטנה ,היא אמי ,ועקר לירושלים
לצמיתות.
יהודים אלה שגדלתי בתוכם ,היה להם צביון משלהם :בעלי אגדה יותר משהם בעלי
הלכה; מצויים אצל ספרי המוסר ,הפיוט והרגש; מתלמידי בית הלל; בעיניהם יפה תורה
עם דרך ארץ ומקפידים שלא יהא רבב על בגדיהם; מוכנים למסור נפשם ובלבד שלא
יצטרכו לבריות; ועם שאינם מושכים ידיהם ממה שהעולם הזה מזמן להם הרי אינם
חדלים לרקום בלבם חלום בואו של המשיח.
 15מקור :נאום ההשבעה לכהונת נשיא המדינה (כ"ב אייר תשל"ח) ,דברי הכנסת ,חוברת ל' ,ישיבה קי"ג ,עמ' .2767–2764
תיקונים על פי הנוסח ביצחק נבון ,כל הדרך :אוטוביוגרפיה ,ירושלים  ,2005עמ' .429–421
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[סקירת פועלם של הנשיאים הקודמים והודיות להם; משמעות התקופה "שבה אנו
חיים" .דגש על העבר; סקירת בעיות של העם היהודי בכלל וזה היושב בארץ בפרט .מניית
אתגרים].
 .2חיים הרצוג 5 ,במאי.1983 ,
[הענקת כבוד רב להורים ולמשפחה].
[ ]---והנה אני עומד לפניכם ותוהה :במה זכיתי? אולי מפני שמשפחתי מסמלת קשת
רחבה של מיזוג העם על כל גווניו ועדותיו .הניסיון המשפחתי שלנו מקיף את אבירי
התורה במשך הדורות במזרח אירופה ,חלוצים שהיו בין מייסדי חדרה ומוצא ,את יהדות
מצרים וסודן ,את גלויות מרוקו ותורכיה ,את קהילות אנגליה וצרפת.
[ ]---שניים הם הגורמים שהשפיעו עלי יותר מכל בחיי :בית אבי ,בית יהודי שורשי
ואציל ,אשר הפך למרכז יהדות העולם ושילב בתוכו בצורה מיוחדת במינה את תורת
ישראל עם חכמת האומות ותרבותן .ברגעים בלתי נשכחים אלה אני מעלה את זכרם של
הוריי ,זיכרונם לברכה ,אבי הגאון ורבה הראשי של ארצנו ,מרן הרב יצחק אייזיק הלוי,
ואמי ,הרבנית שרה ,אישה דגולה בזכותה היא ורבת מעשים.
גדלנו ,אחי הבלתי נשכח ,יעקב ,זיכרונו לברכה ,ואנוכי ,בבית אשר היה קודש ומרכז
לעם ישראל .גדלנו על הערך של שירות העם ,של עיסוק בצורכי ציבור באמונה.
מי ייתן וזכות אבות תמשיך לעמוד לי בשנים הבאות ,כפי שהיה עד כה.
עם רקע זה השתלבו שנותיי באוהלי תורה כאן בירושלים ,שנים אשר רישומן חדר
עמוק ללבי .כאן למדתי את שכה היטיב לבטא משוררנו הלאומי ביאליק" ,אם יש את
נפשך לדעת רוח עמך הכבירה ,אל בית המדרש סור ,הישן והנושן" .הגורם השני :צה"ל.
 .3שמעון פרס 19 ,ביולי.2007 ,
[ברכות; מחמאות לכנסת; תחושת שליחות] הגעתי לארץ כאדם צעיר .וזכיתי בַ זכּות
לשרת את האומה .אדם מזדקן ,אמונה אֵּ ינה מזדקנת .היא מתחדשת כל העת.
הגדולה ַ
חּוריכֶּם חֶּ זְ יֹנוֹת יִ ְראּו " (יואל ג' א-ב) .לפני  15שנה
כדברי יואל" :זִ ְקנֵּיכֶּם חֲ ֹלמוֹת יַחֲ ֹלמּון ,בַ ֵּ
באתי לוישנייבה שליד וולוז'ין ,המקום שבו נולדתי ,בעריסה ישראלית על אדמה נכר.
העיירה כולה כלתה באש .עמדתי דוֹמֵּ עַ ליד גל האבנים שכִ יסה את קבר האחים של
אחרוני היהודים שהובלו לבית הכנסת העשוי מעץ ונשרפו חיים ,כאשר טליתותיהם על
כתפם ובראשם ר' צבי מלצר ,סבי עליו השלום .סבי למד בישיבת וולוז'ין יחד עם חיים
נחמן ביאליק .הוא עיצב את חיי כילד .הוא לימד אותי דף יומי בגמרא .הוא ניגן בכינור
שירי עצב יהודיים .ביום הכיפורים הוא עבר לפני התיבה ובקולו הנפלא הוא קרא את
ּומ ַרגשת את ליבי .מוישנייבה המשכתי
תפילת כל נדרי .עד היום מהדהדת תפילה זו באזני ְ
לוולוז'ין ,לראות את בניין הישיבה שנוסדה ב .1804 -בחוץ ,על אבני הקיר ,עדיין חקּוקוֹת
עשרת הדיברות .בתוכו הוקמה מעדנייה ,לא כשרה כמובן .הלכתי לבדוק את המצבות
שנותרו בבית הקברות .הן היו פזורות ,ובחלקן שבורות .על אחת מהן זיהיתי את השם
"שמעון פרסקי" ,בן משפחה ,שכנראה על שמו נקראתי .ניצבתי דומֵּ ם ומזועזע מול אבני
ילדות אלה .העיירה שבה נולדתי נחרבה כולה .הבית שבו גָּדלתי עלה באש .רק הַ בְ אֵּ ר
נותרה .טעמתי את מימיה ,הם לא השתנו .אבל האש כילתה את כל שהיה .דומה היה לי
כאילו שמעתי קול זְ עָּ קה עולה מפי סבי וסבתי ובנם היחיד שנותר לְ סָּ ְמכָּם .לו רק יכולתי
ללחוש באזנם על עצמאותנו ,לספר להם על צה"ל ,על דימונה ,על אנטבה .על הזכות
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הכבירה שניתנה לנֶּכְ ָּדם ,להשתתף בְ קימּום הריסות עמנו ,לצקת תוכן של ממש בשבועה
שלעולם לא עוד.
משבאתי לישראל ,למדתי חקלאות בבן שמן .פעילותי הציבורית התמקדה בנוער
העובד .נישאתי ,בקבוצת אלומות ,לרעייתי סוניה .ב ,1947-שנה לפני מלחמת השחרור,
גויסתי על ידי דוד בן גוריון ולוי אשכול ועברתי מאלומות למטה ההגנה .נפלה בגורלי
זכות שאין שנייה לה ,לשרת תחת גדול היהודים שידעתי – דוד בן גוריון[ .מכאן מעבר
לדברים על בן-גוריון ,סיפור בחירתו למנכ"ל משרד הביטחון על ידי בן-גוריון].
 .4ראובן ריבלין 25 ,ביולי ;2014 ,כ"ז בתמוז ,תשע"ד.
[תודה לפרס וחזרה מתומצתת על סיפורו של פרס]
אדוני הנשיא ,שמעון פרס ,לפני שבע שנים עמדת על דוכן זה וסיפרת שלא חלמת להיות
נשיא.
חלומי כנער ,כך אמרת ,היה להיות רועה צאן או משורר של כוכבים .חלומך ,כבוד
הנשיא ,התגשם אתה היית לנו לרועה של תקווה ולמשורר של חזון [.]---
מכובדיי .שלשה סיפורים אני רוצה לספר לכם היום .סיפור על הקשבה; סיפור על
שותפות; וסיפור על תקווה.
הייתי ילד בן שבע כאשר החל אבי ,מתרגם הקוראן ,לתרגם את סיפורי אלף לילה
ולילה מערבית לעברית .עמדתי אז בפתח חדר העבודה של אבא .על הקירות מדפים
עמוסים בספרים ,שולחנו גדוש ניירות וכלי כתיבה .אבי ישב רכון על שולחנו ,בימינו
ערימת ספרים ,בשמאלו גיליונות נייר כתובים בכתב ידו .כך הוא ישב שם ,כותב ומוחק
בשקט ,מהורהר כולו" .אבא ,שאלתי אותו ,מה אתה עושה?" "רוב'לה ,הוא ענה לי ,אני
מקשיב".
בבית אבא ואמא נשמתי את הרוח האנושית .ינקתי את המסורת היהודית ,את ההדר
והתגר הז'בוטינסקאי .אך מעל הכול למדתי להקשיב .למדתי לכבד את אמונתו של
האחר ,ולמדתי להכיר בכאבו .בבית למדתי שמבלי היכולת להקשיב נמנעת היכולת
ללמוד; ומבלי היכולת ללמוד נמנעת האפשרות לתקן.
כיושב ראש הכנסת ,ישבתי באולם המליאה שעות רבות .לפעמים מול נואם אחד
שהשמיע את נהמת ליבו .לא תמיד היה לי קל .לא פעם ההקשבה הזאת עלתה לי במאמץ
רב ותוך חירוק שיניים ,לא פעם היא אף עלתה לי במחיר אישי וציבורי .באותם רגעים
עמדה לנגד עיניי דמותו של אבי ---[ .בהמשך ,על חוסר יכולתו להכריע כתוצאה
מהקשבה ,ועל חובת ההכרעה של חברי הכנסת להכריע ,אך זאת רק לאחר הקשבה].
לכם ,אזרחי ישראל אני פונה ואומר ,אבי לימד אותי להקשיב ,הלוואי ואצליח גם אני
ללמוד וללמד הקשבה מהי.
מכובדיי ,הסיפור השני שאני רוצה לספר לכם הוא סיפור על המחויבות לשותפות
הימים ימי מלחמת העולם השנייה ,שנת  .1942אירופה עולה באש ,יהודיה נטבחים.
בצפון אפריקה מתקדם צבאו של הגנרל הנאצי רומל במהירות אדירה לעבר תעלת סואץ.
היישוב היהודי בארץ ישראל נתון בחרדה ,עוקב בדאגה אחר הידיעות המגיעות משדות
הקטל של אל-עלמיין .על מרפסת ירושלמית יושב אבא עם שני ידידיו ,האחד בן למשפחת
נשאשיבי המוסלמית ,והשני בן למשפחת פרג' הנוצרית .בידידות אמת הם פונים לאבא
ואומרים לו ,ריבלין ,לכם אין מה לדאוג ,גם אם הגרמנים יגיעו ,אנחנו נגן עליכם .אבא
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הישיר מבט אל השניים ,ואמר ":מונטגומרי ינצח ,אנחנו ננצח ,ורומל יובס .תקום כאן
מדינה יהודית ,ובמדינה שלנו אני לא אצטרך להגן עליכם – כי אתם תהיו אזרחים
שותפים ושווים".
בשעות הכי קשות ,וגם כנגד כל הסיכויים ,זאת החברה שחלמנו לבנות]---[ .
חבריי ,אזרחי ישראל ,הבית הלאומי שלנו עומד על יסודות מחייבים של שוויון ושל
שותפות ,שבלעדיהם – אין .זהו תנאי הכרחי לחיינו כאן ,לקיומנו ולעתידנו .הלוואי
ואצליח גם אני ללמוד וללמד שותפות מהי.
חבריי וחברותיי ,הסיפור השלישי והאחרון הוא סיפור על תקווה.
בשנת תק"ע 1809 ,למניינם ,עלתה משפחתי ארצה במצוות הגאון מווילנה לבנות את
הארץ ולקבל פני משיח .בלהט הציפייה לבואו נהגו בני משפחתי לישון בנעליהם .דרוכים
ונכונים לקראתו ,שמא יגיע באישון ליל .הם לא זכו לראות משיח בימיהם ,אך מעולם
לא חלצו את נעליהם .הם ידעו ,שגם אם הנס לא יתרחש בדורם ,התקווה לבואו ,הדריכות
לקראתו ,הן המחויבות שלהם והירושה שלהם לבניהם אחריהם .שערו בנפשכם מה היה
קורה אילו הציונים הראשונים ,שבנו את הארץ ,שפרצו את החומות וייבשו את הביצות,
היו חולצים את נעליהם :אילו היו מפסיקים לקוות ,מפסיקים לבנות ולסמן את הדרך.
[ ]---מעולם לא וויתרנו על התקווה [.]---
"ובטחת – כי יש תקווה" (נאמר בספר איוב [י"א .)]18 ,הלוואי ואצליח גם אני ללמוד
וללמד תקווה מהי.
אזרחי ישראל .עם כניסתי למשכן נשיאי ישראל בימים קשים אלה עומד אני בפניכם
בענווה ומתפלל שלא אכשל בתפקידי :להרבות הקשבה בינינו; לקדם שותפות בתוכנו;
לטעת תקווה בליבנו ,בלב כולנו .זוהי תפילתי ,זוהי משימתי ,זוהי שליחותי.
תחי מדינת ישראל.
נאומי הכתרה של יושבי ראש של הכנסת ושל חברי כנסת
 .1דליה איציק ,יו"ר.4.5.2006 ,
[סיפור חיים בפתיחה] :חברות וחברי הכנסת ,שעה מיוחדת היא עבורי .דרך ארוכה
עשיתי מאז ילדותי בשכונת רוממה בירושלים ועד לרגע זה ,שבו אני יושבת על הכיסא
שעליו ישבו אבות הדמוקרטיה הישראלית .אני ,דליה איציק ,בת לגרשון בלס ז"ל ומרסל,
תיבדל לחיים ארוכים ,בת למשפחה קשת יום ,משפחה ברוכת ילדים ,זוכה היום
לאמונכם ומברכת :שהחייני וקיימני והגיעני לזמן הזה[ .מניין ניתנה לי ההזדמנות להגיע
ולאן הגעתי].
 .2יולי (יואל) אדלשטיין ,יו"ר 18,במרץ .2013
[ברכות .התנצלות שלא הכין נאום כתוב .מה כן עשה?]
מה שכן עשיתי ,זה הוצאתי את קורות החיים – היום זה פשוט ,מן המחשב – של כל
אלה שקדמו לי בכיסא הזה ,אמרתי :אולי יש איזה מכנה משותף שאני אתחבר אליו.
חיפשתי וחיפשתי ולא מצאתי מכנה משותף .מה יכול להיות משותף לפעיל ציוני בתחילת
המאה הקודמת אי שם ברוסיה או בפולין ,לאיש מבצעים של העלייה הסודית מעירק
וארצות ערב נוספות ,ללוחם מחתרת ,לניצולי שואה ,לילד שנולד בירושלים לפני קום
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המדינה עוד כשלא ידעו אם תקום מדינה ותשרוד את המלחמות ,לילדה שנולדה
בירושלים לשכונת מצוקה בלי הרבה סיכויים להתקדם בחיים [דליה איציק] ,קצינים –
מה יכול להיות משותף לכל הדברים האלה ואיפה אני בכלל שייך לסיפור הזה
[הישראלי]? עד שהבנתי שיש מכנה משותף :לרוב המכריע של האנשים שישבו בכיסא
הזה זה לא היה אמור לקרות .אילו היינו מכניסים את הדברים לאיזושהי תוכנת מחשב,
מעבדים את הדברים ,לא הייתם מקבלים תוצאה של נבחר ציבור בכנסת ישראל ,של
יושב ראש ודאי וודאי.
[סיפור] לפני  25שנה ,ליתר דיוק לפני  26שנים פחות חודש ,בהיותי במחנה כפייה ליד
העיר נובוסיבירסק בסיביר ,בוקר אחד חזרתי ממשמרת לילה והלכתי לישון בצריף
בפקודה .מי שמבין ,משמרת לילה זה דבר טוב :במהלך היום אתה ישן ,בערב יוצא לעוד
משמרת לילה ,אף אחד לא מציק לך .הרגשתי פתאום שמישהו מנסה להעיר אותי,
להוציא אותי מהמיטה .פתחתי עין אחת וזה היה מין קאפו כזה ,רץ של מפקדת המחנה
של הקצינים ,אסיר ,ניסה להעיר אותי .זה לא דבר שעושים לאסיר שכבר מאחוריו
שלושה מחנות כפיה והוא כבר מתקרב לסיום ריצוי העונש .מסוכן לעשות דבר כזה .אבל
הוא משך ומשך ומשך ואמר שהמפקד התורן של המחנה קורא לי דחוף .אחרי שסיימתי
את כל אוצר הקללות – והיה לי אוצר עשיר – הבנתי שאין ברירה .קמתי ,התלבשתי
והלכתי למפקד התורן של המחנה .המפקד היה נבוך והראה לי איזשהו מברק חתום על
ידי מפקד המשטרה בעיר הבירה ,שהוא חייב לשחרר אותי בעקבות שינוי גזר הדין.
עשיתי חשבון מהיר – למחרת בבוקר ,וזה פתח יממה מטורפת בחיי .הלכתי לחגוג בצריף,
לא יצאתי לעבודה ,למחרת בבוקר התעוררתי ואכן שוחררו כל האסירים שהגיעו לסיום
ריצוי העונש באותו יום 8.00–7.00 ,בבוקר – כולם אך לא אני .והשעות היו כדלקמן :יום
אחד אמרו לי :גש לשער ,עוד מעט משחררים ,שעה אחת אמרו לי .חצי שעה אחרי זה
אומרים :אתה הולך לצינוק כי אתה לא יצאת לעבודה .עוד חצי שעה :לך תצטלם
לתעודת שחרור ,ועוד חצי שעה :אתה יורד לצינוק כי הורדת את תג הזיהוי מדש הבגד
ואף אחד לא נתן לך את האישור לזה .הסיום של אותו יום ,אחרי כל התהפוכות ,היה
שלקראת השקיעה 5:00 ,אחרי הצהרים אולי ,בכל זאת הריצו אותי לשער ,פתחו את
השער ויצאתי החוצה .ראיתי את אשתי אחרי הפסקה לא מבוטלת .הרבה דברים אני
חשבתי באותו יום; רק דבר אחד לא ידעתי :לא ידעתי מה התאריך העברי .משום מה לא
חילקו את לוח השנה העברי לאסירים באותו מחנה ,ורק כשיצאתי אמרה לי אשתי
שהתאריך העברי הוא ה' באייר ,יום העצמאות של מדינת ישראל[ .הפתעה .נס .סמליות].
חבריי חברי הכנסת ,בתור שר תורן ,ישבתי כאן מספר שעות ויצא לי לשמוע רק חלק קטן
מהנאומים ,נאומי בכורה של כמה וכמה במליאה הזאת ,ואני בקלות אגיד לכם ,שחלק
גדול מכם היה יכול להצטרף לאותו מכנה משותף הקיים ,או הלא-קיים ,של יושבי ראש
לשעבר .גם לרבים באולם הזה זה לא היה אמור לקרות .גם רבים באולם הזה – אתם
יודעים ,אנחנו נורא אוהבים ללעוס סיפורים על כל אלה שהגיעו מאיגרא רמה לבירא
עמיקתא ,אז יש כאן לא מעט שהגיעו מבירא עמיקתא – לא חס ושלום במובן הרוחני או
המוסרי ,מבחינת הנסיבות – לאיגרא רמה של להיות נציגי הציבור בכנסת ישראל ,אם
זה לשקם את עצמם אחרי פציעה בקרב ,אם זה לעלות לארץ בדרך לא דרך מקצוות תבל,
אם זה ,כפי שאמרתי ,להיוולד בשכונת מצוקה ולפלס את כל הדרך ,אם זה לשקם ,או
להתגבר ,ליתר דיוק ,על מוגבלות פיזית זו או אחרת ,שכול ,כל מה שרוצים.
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[הנאום הפרגמטי עוסק ברצון לתקן חוקים] .]---[ .בואו לא נשכח :גם כשאנחנו
מטפלים בבעיות ,ויש בעיות ,גם כשמביאים לידיעת הציבור מצוקות ,ויש מצוקות ,גם
כשמתקנים דברים שצריך לתקן ,גם בחקיקה וגם בבירוקרטיה ,בואו לא נשכח שאלמלא
ה' באייר תש"ח ,תסריט החיים ,גם שלי ,אבל גם של רבים שיושבים באולם הזה ,ומה
שעוד יותר חשוב ,של מיליוני אזרחי מדינת ישראל ,היה נכתב אחרת לגמרי .בואו לא
נשפוך את התינוק יחד עם המים ונזכור תמיד שעם כל הטיפול בבעיות יש גם את התמונה
הגדולה של המדינה הזאת ,שהיא עוד לא בת  65וכבר כתבה מיליוני תסריטים שונים
ממה שהיה אמור להיכתב במקור.
 .3רות קלדרון ,ח"כ 16 ,בפברואר ( 2013אתר מפלגת "יש עתיד").
אדוני יושב הראש ,כנסת נכבדה,
הספר הזה שבידיי שינה את חיי ,והוא במידה רבה הסיבה שהגעתי ליום הזה ,וזכיתי
לנאום בכנסת ישראל כחברת כנסת חדשה .העותק שבידי היה שייך לדוד גלעדי ,סופר,
עיתונאי ,איש תרבות ועורך ,סבו של יושב ראש הסיעה שלנו שהוזכר כאן גם אתמול.
וזכות גדולה הייתה לי לקבל אותו מבתו ,הסופרת שולמית לפיד .לא ירשתי מסבא שלי
תלמוד .נולדתי וגדלתי בשכונה ותיקה בתל אביב ,בת לאבי ,משה קלדרון ,שנולד
בבולגריה ועלה לארץ כבחור אחרי שנות המלחמה הקשות ,התחיל ללמוד חקלאות
באוניברסיטה העברית בירושלים וגויס מיד למלחמת השחרור להגן על גוש עציון.
לימים התמחה אבי בחקר החרקים ,והיה למומחה עולמי באיסום תבואה .אמי,
שנולדה בגרמניה בצירוף חסר מזל בזמנה של ילדה יהודייה ,שמאלית וג'ינג'ית ,עלתה
לארץ בנעוריה ופגשה את אבי ,בחסות המצור הבריטי בירושלים .המצור אשר בסופו,
כשירדו להכיר את המשפחות כזוג מוגמר ,כבר לא היה לשכנות הבולגריות מה לומר,
פרט ל"באמת נחמדה ,מושיקו ,אבל אין כבר יהודיות? צריך להתחתן עם אשכנזייה?".
אני מספרת את כל זאת כדי לומר שגדלתי בבית יהודי מאוד ,ציוני מאוד ,חילוני ,מסורתי
רלגיוזי ,שעירב אשכנז וספרד ,בית"ר ושומר צעיר ,במרחב הישראלי המקובל,
המיינסטרים של שנות השישים והשבעים.
בתלמוד מצאתי את שאהבה נפשי.
התחנכתי כמו כל בני דורי בחינוך הממלכתי ברוח מהתנ"ך לפלמ"ח ,ולא הכרתי – לא
את המשנה ,לא את התלמוד ,לא את הקבלה ולא את החסידות .כבר כנראה הרגשתי
שמשהו חסר .דבר מה בזהות הישראלית המשוחררת והחדשה של אליק שנולד מן הים
ושירי נעמי שמר היה טוב ויפה ,אבל חסר .חסר לי העומק ,היו חסרות לי מילים לאוצר
המילים ,היה חסר עבר ,עלילות ,גיבורים ,מקומות ,דרמה ,סיפורים .העברי החדש ,אותו
בראו מחנכי דור הקמת המדינה ,הגשים את חלומם ,ונעשה לוחם אמיץ ,מעשי ושזוף.
אבל עבורי היה בו ובי חלל ריק .לא ידעתי כיצד למלא את החלל ,אבל משנפגשתי
לראשונה בתלמוד ,והתאהבתי בו כליל ,בשפתו ,בהומור שלו ,בעמקות המחשבה,
בשיטות הדיון ,במעשיות ,והאנושיות והבגרות העולים מן השורות ,הרגשתי שמצאתי
את שאהבה נפשי .את מה שחסר לי.
מאז אני לומדת .בבתי מדרש ובאוניברסיטה לימודים אקדמיים בהם זכיתי
לדוקטורט בחוג לתלמוד באוניברסיטה העברית ,בספרות התלמוד ולימודי תורה לשמה.
בהם זכיתי לשנים של דף יומי ולימודים בחברותא שעיצבו אותי .מתוך הצורך האישי
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שלי וביחד עם אחרים ,ייסדתי את עלמא ,בית לתרבות עברית בתל אביב ,ושנים קודם
לכן את אלול ,בית המדרש המשותף לנשים וגברים ,דתיים וחילוניים ,הראשון בארץ.
[בהמשך שלוש פסקות נוספות שאלו כותרותיהן :התורה היא המתנה שקיבלנו כולנו;
מי ששוכח שהוא יושב על כתפי האחר – ייפול; מי ייתן ותמיד אזכור שאני שליחת ציבור,
ועלי להקפיד על ניקיון כפיים ולב].
נאומי הכתרה בקבלת פרס ישראל
 .1ארז ביטון 24 ,באפריל 2015
אני ניצב כאן לדבר בשם עמיתיי לקבלת פרס ישראל ,כולם נעלים מכל בחינה ,חוקרים
ומדענים ,כל אחד ואחד מהם בנתינתו הייחודית והמרגשת .אני רואה בעמידתי כאן
ביטוי לדרך שעברתי ,המשקפת את גדולתה של מדינת ישראל ,את ההזדמנויות .דרך
ארוכה עברתי מאז ילדותי בעיר אורן באלג'יריה ,בן להורים ילידי מרוקו ,דרך העלייה
לארץ ,המגע הראשון עם השפה העברית ועד ההתחברות אליה עד בלי הפרד .אני עצמי
בא מהשירה ,השירה היא שנתנה בידי להמיר מצוקות להמראה לפסגות בלתי משוערות.
המשורר נעשה כמעיין מתווך רנטגן של מעמקי [הנפש] למציאות בה הוא חי]---[ .
השירה יודעת לפדות זיכרון אישי ומשותף ולהפוך אותו למטען בר-קיימא .זכרונו
המשותף של עם הוא המגבש את זהותו .מנעוריי בחרתי להיות בצד הנותן של החיים ,של
המשתתף בהוויית הכלל .כל סבל אנושי לא זר לי ,לכן אני מוצא מרחב הכלה גם לחריג
ולשונה .למדתי שהחיים מזמנים אפשרות של צמיחה גדולה ,להפוך את החסר והחולשה
לכוח ,את הכעס לפיוס.
 .2האלוף דורון אלמוג ,יום העצמאות ,תשע"ו.
עצמאות .ערן בננו מעולם לא ידע עצמאות מהי .דידי רעייתי ואני נמצאים כאן הערב
כשליחיו .ערן מעולם לא דיבר ,מעולם לא קרא לדידי אמא או לי אבא .למרות זאת היה
המורה הגדול של חיי .בשם ערן וחבריו שלא ידעו עצמאות מהי ,אבקש שטקס זה
להענקת פרס ישראל התשע"ו ,יהיה תחילתו של מסע לתיקון עולם ,להפיכתה של החברה
בישראל לחברה סובלנית יותר ,מכילה יותר .צעד קטן למקום הנשגב של חברת מופת.
כשנולד ,נתנו לו את השם של ערן אחי שלא שב מהמלחמה .ציפינו שיהיה מוצלח
מאתנו .בגיל  8חדשים ערן אובחן עם אוטיזם ופיגור קשה .השמיים נפלו .נדרשנו לעצב
מחדש את חיינו .להמיר את החלום על הילד המוצלח ,במאמץ מתמיד להסתפק בחיוך.
שרק שיהיה מאושר .נשבענו לעולם לא להתבייש בו .לעולם לא להסתירו .לאהוב אותו
בכל מאודנו ובכל נפשנו .לאחר מותו ,לפני  9שנים ,הבנו שתיקון עולם פירושו ,להעצים
את האהבה שהועדנו לו ,כדי לחולל שינוי עמוק בתפיסת האדם המוגבל במדינת ישראל.
חברה הישגית מודדת את בניה על פי סרגל של הישגים ויכולות ,ואילו ילדים כמו ערן
אינם יכולים לעשות מאומה בכוחות עצמם .הם מחוץ למשוואה .לא יסיימו גן ילדים ,לא
ישרתו בצה"ל ,לא יגנו עלינו ולא יזכו להימנות על ההון האנושי של מדינת ישראל,
שנציגיו המכובדים הם חברותיי וחבריי לקבלת פרס ישראל .ערן וחבריו חסרי אגו וחסרי
כוח .השאלה המתבקשת איננה מה הם מסוגלים לעשות אלא מה אנחנו מסוגלים
וצריכים לעשות עבורם ,החלשים ביותר ,אלו שכל הווייתם משקפת את זמניותנו
ושבריריותנו כאן על פני האדמה[ .מספר על בניית כפר בנגב לילדים פגועים ועל מעלותיו,
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פרס ישראל צריך להיות לא רק דגל למצוינות אישית ,אלא גם לזו החברתית]" ]---[.עולם
חסד ייבנה" .חיזוק החוליות החלשות הוא הצעד הראשון במסענו לתיקון עולם חברתי.
ביום שבו ילדים כמו ערן בננו ,החלשים ביותר בחברה ,יהפכו לעמוד הענן המוסרי שלנו,
המנחה אותנו לפחות אגו ,ליותר נתינה ,ליותר התנדבות ,ליותר עשייה למען הזולת,
ליותר אהבה ללא תנאי ,למען החלש והשונה ,באותו היום נהיה אנשים טובים יותר
וחברה טובה יותר .באותו היום נחזק את עצמאותנו ונהיה ראויים יותר להיקרא – חברת
מופת[ .תודות ושוב הזכרת בנו ערן].
נאומי הכתרה בקבלת ד"ר לשם כבוד
 .1האלוף דורון אלמוג ,יו"ר עלה נגב-נחלת ערן ,כפר שיקומי ייחודי לתינוקות ,ילדים
ובוגרים עם מוגבלות שכלית התפתחותית משולבת בנכויות פיזיות קשות ,מומים גנטיים
ומחלות נרכשות 6 ,בדצמבר  ,2016במסגרת "יום בן גוריון" ,אוניברסיטת בן-גוריון[ .בעת
הענקת תואר הכבוד לאלמוג ,נאמר כי הינו בעל עבר צבאי עטור קרבות ,שמשלב מאז
שחרורו מצה"ל פעילות התנדבותית בכפר השיקומי שהקים לאוכלוסיות מיוחדות "עלה
נגב נחלת ערן" ,לצד פעילות עסקית והובלת פרויקטים לאומיים .מקביל לנאומו בקבלת
פרס ישראל].
"במעמד מיוחד זה אני עומד כאן ,יחד עם בננו ערן אלמוג ,הנער שנולד פגוע מלידה,
שמעולם לא קרא לי אבא והיה הפרופסור הגדול של חיי ]---[ .ערן הוא הנער שהביא אותי
לדון את המתרחש בעולמנו ממקומו .ממקומו של החלש ביותר ,זה הנתון בחסדי אחרים,
זה שנעטף בחומות גבוהות של בושה ושתיקה ,של דעות קדומות והדרה .בננו ערן שהיה
מעין תיבת תהודה ענקית לאחי ערן המדמם למוות ליד הטנק הבוער .בננו ערן הוא שלימד
אותי מהי אהבה ,מהי מסירות נפש ומהו תיקון עולם" .אלמוג שיתף את הקהל בהחלטה
שלו ושל זוגתו ,דידי ,להקים את הכפר השיקומי יחד עם חבריו מעמותת "עלה"" :והיום,
עשר שנים למותו – עלה נגב-נחלת ערן ,הינו כפר שיקומי המשלב באופן יוצא דופן את
אוכלוסיית הנגב עם חבריו של ערן .באותה ברכה טיפולית ,ילד כמו ערן ,ילדה בדואית
פגועה מלידה ,חייל שנפצע בלחימה בעזה ,וראש מועצה שעבר תאונת דרכים".
 .2דן-בניה סרי ,אוניברסיטת בן-גוריון בנגב 6 ,בדצמבר.2016 ,
[" ]---אין לו לאדם תחושה מענגת יותר מלהספיד את חברו ,על אחת וכמה בעודו בחייו,
ומתוך שמתקנא אני באלה העתידים להספיד אותי ,גמרתי בדעתי להערים עליהם
ולהספיד את עצמי תחתם .כל ימי מצטער הייתי על עצמי ,שכל נפח השכלתי מסתכם
בתעודת בוגר בית ספר תיכון .ואם לדייק ,בית ספר תיכון ערב ,אם כי חם ואוהב
בירושלים"" ]---[ .אמנם ,שני פרחי ילדי האהובים ,שחשו כל הימים בעלבונו האקדמאי
האילם של אביהם ,חבשו את פצעי חרפתי ,בדרך המרגשת שבה רכשו הם השכלה
אקדמאית מלאה ,מי בתחום החינוך ומי בכלכלה ,ובכך אפשר מחו במעט דמעות מעיניי,
אך לא מחו כליל את חלומו הנואש של אביהם לטפס ,כמוהם ,במדרגות האקדמיה .והנה,
בשעה שנדמה היה שירד המסך על חלומי האקדמאי ,עמדו חברי הסנט ונשיאות
אוניברסיטת בן-גוריון בנגב ובחוש הומור פרוע ושובב מצאו אותי ראוי לרחוץ רגליהם
של שועי האוניברסיטה ובוגריה .מוצא אני עצמי לפתע ,בקפיצת דרך שאין קסומה
ומסעירה ממנה ,ראוי לעמוד ,ולו לשעה קלה ,בצד אמרכליה הבכירים של האקדמיה
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וממתין ,כמותם ,לרוחץ הרגליים החדש שיירש את מקומי מעבר לסף".
נאום ההכתרה של רוני אלשיך לרגל כניסתו לתפקיד מפכ"ל המשטרה ,כ"ב כסלו
תשע"ו 4 ,בדצמבר .2015
[ברכות] [ ]---על פי הפרוטוקול ,הקביים הם לא חלק מהטקס ,אך כנראה שלקחתי במובן
המילולי מדי את ברכות ה ...break a leg -או שריבונו של עולם דאג כי רגל שמאל תישבר,
על מנת להבטיח את כניסתי ברגל ימין ...כך או אחרת ,לא אפתיע אתכם אם אומר,
שבשום וריאציה של חלום ,לא חשבתי שאעמוד כאן על במה זו בטקס מינוי למפקח
הכללי של משטרת ישראל .נברתי בזיכרוני ככל שידי מגעת ולא הצלחתי להיזכר אפילו
האם אי פעם התחפשתי לשוטר ...לצערי ,אין לי אפילו אמא לשאול אותה ,כי אמא
בוודאי הייתה זוכרת… חלומותיי כולם עד כה התמקדו בארגון בו גדלתי והתפתחתי
מקצועית וערכית .באמת ובתמים חשבתי ,ששם נמצאת משימת חיי .שליחות ללא מדים,
ללא תהילה אישית ,אבל עם סיפוק אישי עצום ותחושה יומיומית של השפעה ישירה על
בטחון ישראל ובטחון הציבור]---[ .
חלק בלתי נפרד משורשיה של תחושת השליחות שלי היא ילדותי בירושלים .נולדתי
בירושלים (זו ההזדמנות לאכזב את התקשורת וצרכניה ולעדכן :לא נולדתי בתימן!.)...
אבי שיאריך ימים – יושב כאן בקהל ,עלה מתימן ב"מרבד הקסמים" כנער וכל מה שהשיג
עבורנו ועבור חינוכנו ,עשה בעשר אצבעותיו.
אמי עליה השלום נולדה בישראל ,למשפחה שעלתה ממרוקו והתיישבה בעיר העתיקה
בירושלים .ב ,48 -עם כניעת הרובע היהודי ,כשסבי ודודי נפלו בשבי הירדני יחד עם שבויי
גוש עציון ,סבתי והאחים הקטנים ובתוכם אמי ,נמלטו לקטמון.
בשבועות תשכ"ז – שנת  – 67זכיתי כילד בן  4להיכנס לעיר העתיקה ביחד עם משפחתה
של אמי –  19שנה לאחר שברחו מהרובע .ההתרגשות הבלתי נתפסת הפכה אירוע זה
למכונן בחיי ,לכזה שחקוק בזיכרוני ,בצורה בהירה הרבה יותר מאשר זכרונות רבים
אחרים ,מגיל בוגר יותר .ראיתי מול עיניי את בני המשפחה מתחבקים עם שכניהם
הערבים ,עם מוכר משקה "הסוס" וה"תמר הינדי" ,להיחשף לבכי של ההתרגשות
שאחזה בכולם עם איחוד העיר ,מה שחקק בתודעתי מקום מיוחד לירושלים.
נדמה לי שעל רקע האירועים האחרונים ,שמזכירים לנו עד כמה מורכבת המשימה של
"שומרים הפקד לעירך" – אוחזת בי התרגשות מיוחדת במעמד מיוחד זה .הפכתי בראשי
כיצד להביא את אמי ,אותה איבדתי פחות משנה לאחר חגיגת בר-המצווה שלי ,למעמד
מרגש זה .בחרתי להזמין שתי נשים שתייצגנה את דמותה .הראשונה היא הגברת שרה
לבל – חברתה הקרובה ביותר .קיר דק הפריד בין דירתנו הצנועה בקומה השלישית
בגבעת מרדכי ובין דירת משפחת לבל .קיר שלא הצליח לחצוץ בין שתי משפחות ,שגידלו
את הילדים יחדיו ,הדביקו סרט דביק על החלונות ערב המלחמה יחד וחיו כמין משפחה
אחת באינטימיות שאין לה אח ורע .למיטב ידיעתי ,התימנים הראשונים בעולם שאכלו
"אלפא ח'ורס" ולמדו מהי "דולסה דה-לצ'ה" היינו אנחנו ...כשנישאתי ,אימצתי עבור
ילדי עוד סבתא יקרה ,ממנה למדתי את ערך המשפחה והלכידות– קוראים לה שרה לבל.
ַ
האישה השנייה – זו הרבנית מרים עמיטל שתאריך ימים .בסך הכול שלוש שנות לימוד
כמורה ,אולם היא ואמי עליה השלום השכילו לעשות יד אחת
ָּ
זכיתי ללמוד במחיצתה
בטיפוח הסקרנות והחקרנות שלי ,בהרמוניה מרשימה ביותר .התחושה כי ניתנה לי

68

רוזנר :הנרטיב כאמצעי רטורי

)HHE 20 (2018

ההזדמנות ל"עצמאות אינטלקטואלית" ,לצמוח ולהתפתח בכיוון ובקצב האישי שלי,
הייתה מרתקת ואפילו מלהיבה עבורי כילד ,ולימים הבנתי עד כמה עמוקה הייתה
ההשפעה שלה על תפיסת הניהול שלי.
[מכאן עיסוק בשאלה "מה אומרים כרגע לאזרחי ישראל שכל כך רוצים בהצלחת
המשטרה" .ולאחר מכן שוב חזרה לחשיבות של מתן שירות לציבור; חתימה בתודות].
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ENRICHING THE BIBLICAL HEBREW INTRODUCTORY
COURSE
WITHIN LEVEL CONSTRAINTS
Rahel Halabe
ABSTRACT
Biblical Hebrew introductory courses present several challenges. They have much
lexical and grammatical material to cover in a relatively short time. Students often
perceive and experience them as dry and uninspiring. Yet supplementing traditional
textbooks and course material with texts that are outside the scope of specific course
objectives could enrich and enliven classes and stimulate interest in further study.
Carefully chosen passages can enhance the learning experience by offering access
to formative biblical texts and providing a glimpse into topics that are usually
discussed in more advanced courses, without slowing progress at the current level.

1. THE CHALLENGE OF ENRICHING THE INTRODUCTORY COURSE
Students enrolled in Biblical Hebrew (BH) introductory courses are often
dismayed as they encounter a dry curriculum that delays inspiration and
gratification for too long. As the goal of such a course is to impart a large
volume of material in a relatively short time (Halabe, 2015) in order to prepare
students for reading of the texts they will encounter, there is indeed no escape
from dedicating much of the time to the study of grammar and vocabulary.
This usually does not leave much time for meaningful reading beyond the
course material or for discussion of important topics, which may stem from
the biblical passages used. Unfortunately, only a small number of the BH
introductory course students continue to study Hebrew at more advanced
levels. Most leave with much theoretical knowledge, but without having
experienced a substantial exposure to meaningful biblical texts and without
the ability to apply their acquired reading skills to an academic framework.
Instructors attempt various methods to enliven the dry, grammar-heavy BH
introductory course (Overland 2004), such as singing of verses, biblical art,
comics (Xishui 2009), invented biblical Hebrew `conversations`, (TPR) Total
Physical Response (BLC 2017), and role playing (Holmstedt 2012). Textbook
passages originally intended to demonstrate grammar might also occasionally
provide them with an opportunity to expand into rewarding topical content.
However, intentionally choosing richer passages to add to the usual mix of
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introductory materials could lend any course a more appetizing texture and
flavor.
This article suggests that presenting students with interesting content
sooner may spark greater enthusiasm for the subject matter. In this approach,
examples that are chosen to demonstrate and practice grammar are
supplemented with Biblical verses, which play a dual role. While carefully
prepared1 and graded to support the grammar currently being learned, these
verses are drawn from inspiring formative texts and touch on thoughtprovoking topics which may be discussed in more depth at further stages of
study, and thus have some ‘added value’ beyond the regular course material.
Their inclusion would enrich any introductory BH program, regardless of the
textbook.
Below I provide a few examples for such course-enhancing materials.
2. USING SHORT INSPIRING TEXTS
The following short passage demonstrates the use of preposition - מand at the
same time, allows for the reading of a short passage from the formative text
of לְֵך לְָך:
לְֵך לְ ָך

Go-you-forth

ַאר ְצָך
ְ ֵמ
מּמ ֹול ְַד ְתָך
ֵ ּו
) א,מבֵ ית ָאבִ יָך (בראשית יב
ֵ ּו

from your land.
from your kindred,
and from your father’s house…
(Genesis 12:1)

At this very early stage in their study, part of the passage presented (the first
line) is beyond the students reading level, as the verb has not been learned
yet2. However, this line, printed in smaller fonts, was not omitted from the
passage, as it provides context to the rest of the example (lines 2–4). The
passage is read aloud as a whole before the grammatical and lexical elements
are discussed. The lesson objective, teaching the preposition מ, is thus
achieved and at the same time students are being introduced to key biblical
passage in its entirety.
For detailed suggestions on choice process of longer passages, treatment of beyond level elements and
didactic layout please refer to (Halabe, 2015).
2
In Hinneh, all of the grammatical elements not conditioned by the verb (nouns, possessive suffixes, verbless
clauses, adjectives, construct chains etc,), are presented before the verb is introduced.
1
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2.1 Awareness of More than One ‘Correct’ Translation
Another formative passage,  ֶא ְהי ֶה ֲֹאשֶר ֶא ְהי ֶה, might be offered when the ל"ה ל"יroot group, and the verb ה.י. הin particular, are taught.
God said to Moshe:
[KJ] I AM THAT I AM
[JB] EHEYE ASHER EHEYE (I will
ever be what I now am)
[AK] I will be who I will be,
[RA] Ehyeh-Asher-Ehyeh, I-will-BeWho-I-Will-Be
[EF] EHEYE ASHER EHEYE /I-will
be-there howsoever I will be there
[KJ] I AM hath sent me unto you
[JB] EHEYE (I AM) has sent me to you
[AK] I Will Be sent me to you
[RA] Ehyeh has sent me to you
[EF] EHEYE/I-Will-Be-There sends me
to you (Exodus 3:14)

ֹלהים אֶ ל מ ֶֹשה
ִ ֱַויֹּאמֶ ר א
"אֶ ְהיֶה אֲ ֶשר אֶ ְהיֶה

ש ָראֵ ל
ֹ ְ ִ כֹה תֹּאמַ ר לִ בְ נֵי י...
"'ֶהֵשלָחַ ניֵאֲ לֵיכֶם
ְ 'אֶ ְהי
) יד,(שמות ג

The ‘added value’ here is greater, as this passage is rich in meaning while also
being an excellent opportunity to raise awareness of translation problems in
general and to the translation of a loaded biblical text in particular. Students’
attention is drawn to questions such as:
- How is the tense in this passage rendered in the translations offered3? Are
there significant differences among them?
- Is there a connection between the verb  אהיהin this verse and the
tetragrammaton? If so, can it be transmitted in the translation?
- What is the role of translation as interpretation?
Many students in BH introductory courses find it eye-opening when they
realize that there is no one ‘correct’ translation, and that different translations
may reflect not only different styles but also different theological
interpretations.

3

KJ – King James version
JB – The Jerusalem Bible (1983). Jerusalem: Koren Puplishers
AK – Kaplan, A. (1981). The Living Torah. New York: Moznaim Publishing Corporation
RA – Alter, R. (1996). The Five Books of Moses. New York: W. W. Norton & Company
EF – Fox, E. (1990). The Five Books of Moses. New York: Schocken Books
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2.2 Lexical Enrichment
The following two passages can serve as consecutive translation exercises to
practice, the qal ל"י- ל"הverbs and the verb ה.ש.ע. in particular.
The LORD to Moshe

... וְ שֶ מֶ ן זַ יִ ת...וְ אַ ָתה ַקח לְ ָך בְ ָֹש ִמים

Take thou to thee the spices… and
olive oil…

...שיתֵָ אֹת ֹו ֶשמֶ ן ִמ ְשחַ ת ק ֶֹדש
ֹּ ָוְ ע
...ת ב ֹו אֶ ת אֹהֶ ל מוֹעֵ ד
ֵָ ּומָ ַש ְח
)כו- כג,(שמות ל

(Exodus 30:23-26)

The LORD forbid

:David rejects the suggestion to kill King Sha’ul
'חָ לִ ילָה לִ י מֵ ה

שה אֶ ת הַ ָדבָ ר הַ זֶ ה
ֹּ ֶ ִאם אֶ ֱע
'לַאדֹנִ י לִ ְמ ִשיחַ ה

(I Samuel 24:6)

) ו,(שמואל א' כד

Here again, the lines beyond the students’ current level are printed in smaller
fonts and translated. As both passages include the root .ח.ש.( מin a verb and
two nouns:  משיח, ִמשְחת,) ו ָמשַחת, students’ attention is drawn to the Hebrew
origin of the English word Messiah. They learn that there is a difference
between the word Messiah as the meaning is known to them, and the word
 משיחin the Hebrew Bible which refers to any king or priest who is anointed.
They also learn that not only may people be anointed, but that ) אהל מועדas
well as its vessels( may be anointed.
Similarly, many other biblical passages allow for the presentation of
intriguing vocabulary with more meanings than expected, or that varies,
considerably in different translations. For example:  נֶפֶשthroat, breath, life,
living being and more, but preferably not soul, as often translated.
2.3 Intertextuality
The following short passages can be offered to classes in the 4th semester,
when the hitpa’el stem is taught. Again, such passages not only serve as
grammatical examples but also introduce students to the subject of
intertextuality - how one biblical text echoes or reflects another.
[NRSV] The Levites purified themselves from sin
And washed their clothes
[NJPS] the Levites purified themselves
and washed their clothes
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[RA] And the Levites did expiation
And washed their clothes
[EF] The Levites decontaminated-themselves
And scrubbed their garments
(Numbers 8:21)

[NRSV] Purge me with hyssop, and I shall be clean
wash me, and I shall be whiter than snow
[NJPS] Purge me with hyssop, till I am pure
wash me, till I am whiter than snow
[RA] Purify me with hyssop, that I be clean
Wash me, that I be whiter than snow

ְתחַ ְטאֵ נִי בְ אֵ זוֹב
וְ אֶ ְטהָ ר
ּומ ֶשלֶג
ִ ְתכַ בְ ְסנִי
) ט,ַאלְ בִ ין (תהלים נא

[EF] No translation for Psalms
(Psalms 51:9)

In order to demonstrate intertextuality, the juxtaposition of two verses in
which the roots ס.ב. כ,א.ט. חappear is discussed. The concrete actions of the
Levites in the first verse, expressed through pi’el and hitpa’el ( יכבסו,)ויתחטאו
are echoed through pi’el only ( תכבסני, )תחטאניin the second. However, in the
Psalms verse they lose their concrete setting and acquire a metaphoric
meaning. This presents a golden opportunity to show students what may be
lost in translation when translators are not aware when such echoing is
intentional, or do not perceive it as worth preserving. In this case, none of the
translations offered for each of the verses reflect their intertextuality, and thus,
a valuable feature is lost.
Examples for intertextuality, repetitive keywords, or key roots appearing
within one text or between/among two or more texts are common in the
Hebrew Bible. Such texts are excellent material for the BH introductory
course. In addition to the grammar and vocabulary taught, they can bring up
interesting questions such as:
- is the reason for echoing or repetitions only stylistic?
- alternately, is the redaction intentional; that is a device to draw the readers’
attention to thematic, causal or other connections within or between/among
texts?
Other possible examples of questions pertaining to intertextuality at the
beginner level may be:
- Is there a connection between Shimshon’s strength, which  סר מעליוafter his
hair was cut, and the use of exactly the same verb to tell us that ה' סר מעליו
(Judges 16:19-20 כ- יט,)שופטים טז
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- Is there any deep meaning to the higher than usual frequency of the noun
' 'פניםand the preposition ' 'לפניderived from it, in Genesis 32 – Yaaqov
preparing to his meeting with Esav after so many years?
- What may we conclude from the repeated occurrences of the root ר.כ.נ
( להתנכר, )להכירin the Genesis chapters retelling the stories of Yaaqov’s
family4.
Again, such questions serve to enrich the classroom discussion beyond just
the grammatical and lexical features of the passages presented.
3. USING LONGER TEXTS
The short examples given so far were taken from a textbook5. Due to textbook
space limit, example and exercise passages cannot be too long. However,
when concluding major sections in a program, instructors can supplement the
textbook verses with review practices and exams in the form of longer
passages that integrate and reinforce what has been learned up to that point.
Longer passages or compilations of passages around a theme are rewarding in
that they provide opportunities to present contents from different angles.
Moreover, reading an extended and meaningful biblical text can give students
a sense of accomplishment. Some longer texts may be selected for the purpose
of introducing topics of particular interest to the students as well as the
instructor, for example, the history of the ancient Middle East, Rabbinic
exegesis, linguistics, Jewish or Christian theology, literary analysis, feminism,
archeology, and more6.
The choice of passages may also depend on such considerations as the
objectives and expectations of the program, as well as the background and
level of the students. Longer biblical passages can be drawn from biblical texts
of any genre: a formative narrative, a psalm, a text related to an approaching
holiday, the weekly Torah reading portion, a familiar prayer or liturgical
passage, a text related to another course the students are taking, etc.
Yitzhaq not recognizing Yaaqov disguised as Esav, Yaaqov being asked to recognize Yosef’s tunic, Yehuda
asked to recognize the things he left with Tamar, Yosef’s encounter with his brothers in Egypt, recognizing
them, but pretending not to recognize, while they do not recognize him.
5
The short examples used in this article are taken from Hinneh – Biblical Hebrew the Practical Way (Halabe
2011).
6
As apparent from the examples in this article, and because of my other occupation as a translator (of Modern
Arabic Literature), my personal interests are topics related to translation, so relevant to the reading and
interpretation of classical texts.
4
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Importantly, the selected supplementary text should be compatible with, and
useful for, learning the targeted grammar of that particular level, and presented
didactically7. But at the same time, it should contain some features that go
beyond the limited scope of the introductory course. Here are a few examples:
3.1 Texts Related to Holidays
When we start the 3rd semester of the course, (around the Jewish High
Holidays) my class reviews the prefix & suffix forms of the qal stem in the
major root groups. Students are then offered much of the description of the
three fall holidays as they appear in Leviticus 23:24-43 (See Appendix 1).
They are instructed to read the text, carefully examine its different elements,
parse (mostly the verbs) in context8, and, once they have reached solid
understanding, translate the passage. They are then presented with different
published translations9 of the entire chapter and asked to compare them with
their own, focusing on the underlined words or phrases in the text. For
example:

 ִמ ְק ָרא ק ֶֹדש,זִ כְ רוֹן ְתרּועָ ה
[KJ] a memorial of blowing of trumpets, a holy convocation
[NJPS] a sacred occasion commemorated with loud blasts
[NRSV] a holy convocation commemorated with trumpet blasts
[EF] a reminder by (horn-) blasting, a proclamation of holiness
[RA] a commemoration with horn blast, a sacred convocation
Students discover, that  ִמ ְק ָרא ק ֶֹדש, זִ כְ רוֹן ְתרּועָ הis not describing the holiday
as it is known to them - ראש השנה, the Jewish New Year. They realize that
according to the passage, it does not fall in the first, but in the seventh month
of the biblical year, which corresponds to the first month of today’s Jewish
calendar year.
Or

פְ ִרי עֵ ץ הָ ָדר
[KJ] the boughs of goodly trees
[NJPS] the product of hadar trees
See footnote no. 1
On the benefits of parsing in context, please refer again to (Halabe, R. 2015)
9
See footnote no. 4 and also:
NJPS – The New JPS Translation (1985) Tanakh, The Holy Scripture. Jerusalem: The Jewish Publication
Society
NRSV– New Revised Standard Version (1989). The New Oxford Annotated Bible. New York: Oxford
University Press
7
8
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[NRSV] the fruit of majestic trees
[EF] the fruit of beautiful trees
[RA] a fruit of a stately tree
Here they realize that the  אתרוג10 that they are familiar with (or introduced
to in class, with the aid of a picture), traditionally one of  ארבעת המיניםFour
Species in the Holiday of Sukkot, is not mentioned by name in the text, but
generally described as פְ ִרי עֵ ץ הָ ָדר.
Such eexamples could lead to a discussion of the biblical commandments
and the way they have evolved through rabbinic interpretation and various
customs and traditions to the way they are currently practiced.
Most students I have taught through the years, whether Jewish or not, have
been curious about such topics, and have appreciated reading texts related to
Jewish holidays. I would suggest, therefore, that if students show interest,
instructors offer texts related to the Hebrew calendar and other Jewish topics,
thus adding to the BH introductory course another enriching dimension.
3.2 References to Scholarly and Artistic Works Inspired by the Hebrew
Bible
Universal themes stemming from biblical narrative or poetry such as the
Binding of Isaac, the Exodus, David and Goliath, Psalms and Song of Song
of Songs, to name just a few, have inspired numerous works of exegesis,
philosophy, literature, poetry, and visual art across the ages. The BH
introductory course can be enlivened, and greatly enriched, by occasionally
referring to such works.
Thus, the four biblical passages11, in which the Israelites are commanded to
keep retelling the story of the Exodus to future generations, provide an
opportunity for a glimpse into the midrash, the creative rabbinic interpretation
of biblical texts. In my course, these texts are offered in the 4th semester, after
students have learned all the stems and root groups12. The four passages
generically refer to  בְ נֵיכֶם,ָ( בִ נְךyour sons/children, your son/child) without
further qualifications. The students are asked to deal with the texts, as they
would with any other text they study13. After finishing their task, they are
told about the way that the Mishnah sages read these passages. In an attempt
Citrus medica
Deuteronomy 6, 20-24, Exodus 12, 26-27, Exodus 13, 14-15, Exodus 13,8.
12
According to the Hinneh program. This may coincide with Passover
13
As described in 3,1 above
10
11
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to justify the repetition of the commandment four times, the sages offered a
creative interpretation, envisioning instead of the generic בְ נֵיכֶם,  בִ נְָךfour
different types of children, with different aptitudes and attitude to their
heritage:  תם ושאינו יודע לשאול, רשע,( חכםthe wise, the wicked, the simple, and
the one who does not know how to ask). They went on to rearrange the texts
accordingly and add their comments, thus producing the ‘The Four Sons’
compilation included in the Passover Haggadah. I usually find that even
students, who are not familiar with the Passover celebration and Haggadah
reading, appreciate this glimpse into the creative intellectual process of
midrash.14
3.3 Earlier or Later Biblical Texts
Earlier in the 4th semester, after learning all of the qal, hif’il and pi’el forms
and root groups, students may be offered a review practice drawn from a
sample of narrative passages from the story of Yosef in Genesis juxtaposed
with those from the book of Esther. In order to draw their attention to the
similarities between the two texts, parallel expressions are printed in bold
letters. For example:
Esther 2 אסתר פרק ב

Genesis 41 בראשית פרק מא

ֲֵשהֵפַ ְרעֹּה וְ יַפְ קד פְ קדיםֵעַ ל
ֶ  ַיע33
 יְ בַ ְקשּו לַּמֶ לְֶך נְעָ רוֹת בְ תּולוֹת טוֹבוֹת2
...
ץ
ָאר
ֶ ֵָה
מַ ְראֶ ה
 וְ י ְקבְ צּו אֶ ת כָ ל אֹכֶ ל הַ ָשנִים34
ֵלֵמדינוֹּת
ְ ְֶָךֵפקידיםֵבְ כ
ְ  וְ י ְַפקדֵהַ מֶ ל3
...טבֹת הַ בָ אֹת הָ אֵ לֶה
ֹ ַה
מַ לְ כּות ֵוֹּ וְ י ְקבְ צּוֵאֶ ת כָ ל ַנע ֲָרה בְ תּולָה
יטבֵהַ ָדבָ רֵבְ עיניֵפַ ְרעֹּה
ַ ֵוַי37
 אֶ ל,ירה
ָ ִשּושן הַ ב
ַ
טוֹבַ ת מַ ְראֶ ה אֶ ל
:יו
ד
ָ
ֲָב
ע
כָל
י
ינ
ּובְ ע
... בֵ ית הַ נ ִָשים
יטבֵבְ עֵיני הַ ּמֶ לְֶך
ַ  וְ הַ ַנע ֲָרה אֲ ֶשר ת4
ִת ְמֹלְך ַתחַ ת וַ ְש ִתי
יטב הַ ָדבָ רֵבְ עיניֵהַ מֶ לְֶךֵוַ ּיַעַ ׂש כֵן
ַ וַי
(For all the passages in this review exercise, see Appendix 3). The juxtaposed
texts clearly demonstrate intertextuality and raise questions related to text
origin and period:
- Would it be possible that both stories originated from the same period?
- What are the ways to determine the period in which a text was composed?
14

Only if they are familiar with the Haggadah, and demonstrate interest, they may be presented with a
comparative table (see Appendix 2) of the biblical texts and their counterparts in the ‘Four Sons’ passage.
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- If it is a later text imitating the style of an older one, what may be the reasons
for that?
Such questions clearly deserve more attention than can be given in the BH
introductory course, but merely raising them in passing can offer students a
taste of what may be revealed and expanded upon in further study of the
biblical text.
4. CONCLUSION
A plethora of passages in the Hebrew Bible can fulfill the dual role of
illustrating what is taught, while at the same time enriching the course with
intriguing topics. Such passages should of course be chosen first and foremost
to demonstrate and practice lexical and grammatical subjects. The
opportunities they provide for brief discussion of topics beyond the course
objectives should not, however, slow the progress of learning the basics. In
the introductory class time is short, so such discussions, would admittedly be
superficial, allowing for just a preview of what may be studied in more depth
in later stages. Still, one need not avoid raising more advanced topics and
leaving some of the issues unresolved.
Most students taking the BH Introductory course do not continue to the next
academic level of text study. As a result, they are left with some useful textual
skills and understanding of grammatical rules but without the satisfaction of
engaging with more enriching content or glimpsing the richness of the Hebrew
Bible and its study. Yet beginner level BH students greatly appreciate
encountering the original, often formative, texts that they may be familiar with
from general knowledge or through reading the Hebrew Bible in translation.
Through the approach suggested in this article, the vaguely familiar could gain
further significance and depth. Indeed, when thus enriching my course, I am
often rewarded with students` curiosity, enthusiasm and engagement
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APPENDICES
Appendix 1

Leviticus 23: 24-43 מג- כד,ויקרא פרק כג

• Read
• Parse the verbs printed in bold on verb parsing chart No. 4.
• Translate
• As not all root groups and stems have yet been learned, some verbs are printed in small
fonts, and should be treated as below:
- When in parenthesis, English translation offered is of the preceding verb without
conjugation. Still there are enough markers to allow you to find their place on the time
line and translate it properly with an English tense.
- When without parenthesis, incorporate as are into your translation.

,בַ ח ֶֹדש הַ ְשבִ יעִ י בְ ֶאחָ ד ַלח ֶֹדשֵי ְהיֶה ָל ֶכם ַשבָ תוֹן... 24
: ִמ ְק ָרא ק ֶֹדש,זִ כְ רוֹן ְתרּועָ ה
 כָל ְמלֶא ֶכת ֲעב ָֹדה ֹלא תַ עֲשּו25
... :'שה לַה
ֶ ) ִאbring forward( וְ ִה ְק ַרבְ ֶתם
 אַ ְך בֶ עָ ׂשוֹר ַלח ֶֹדש הַ ְשבִ יעִ י הַ זֶ ה יוֹם הַ כִ פ ִֻּרים הּוא27
ִמ ְק ָרא ק ֶֹדשֵי ְהיֶה ָלכֶם
) ֶאת נַפְ שֹתֵ י ֶכםafflict( וְ עִ נִ יתֶ ם
:'שה לַה
ֶ ) ִאbring forward( וְ ִה ְק ַרבְ ֶתם
 וְ ָכל ְמלָאכָה ֹלא תַ עֲשּו בְ עֶ צֶ ם הַ ּיוֹם הַ זֶ ה28
כִ י יוֹם כִ פ ִֻּרים הּוא
...  ֲעלֵיכֶם לִ פְ נֵי ה' אֱ ֹלהֵ יכֶםto atone לְ כַפֵ ר
ֲשה ָכל ְמלָאכָה בְ עֶ צֶ ם הַ ּיוֹם הַ זֶ ה
ֶ  וְ ָכל הַ נֶפֶ ש אֲ ֶשר ַתע30
:) אֶ ת הַ נֶפֶ ש הַ ִהוא ִמ ֶק ֶרב עַ ּמָ ּהmake perish, destroy( דתי
ִ ַוְ הַ אֲ ב
 כָל ְמלָאכָה ֹלא תַ עֲשּו31
:ֹתיכֶם
ֵ  בְ כֹל מ ְֹשב,חֻּ ַקת ע ֹולָם לְ ֹדרֹתֵ יכֶם
 ַשבַ ת ַשבָ תוֹן הּוא ָלכֶם32
) ֶאת נַפְ שֹתֵ יכֶם ְב ִת ְשעָ ה ַלח ֶֹדש בָ עֶ ֶרבafflict( וְ עִ נִ יתֶ ם
...:שבַ ְתכֶם
ַ מֵ עֶ ֶרב עַ ד עֶ ֶרבֵת ְש ְבתּו
 אַ ְך בַ חֲ ִמ ָשה עָ ָׂשר יוֹם ַלח ֶֹדש הַ ְשבִ יעִ י39
,ָארץ
ֶ ָ אֶ ת ְתבּוַאת הwhen you gather ָאספְ כֶם
ְ ְב
) ֶאת חַ ג ה' ִשבְ עַ ת י ִָמיםcelebrate( ָתחֹּגּו
:שבָ תוֹן
ַ בַ ּיוֹם הָ ִראשוֹן ַשבָ תוֹן ּובַ ּיוֹם הַ ְש ִמינִי
 ּולְ ַק ְח ֶתםֵ ָל ֶכם בַ ּיוֹם הָ ִראשוֹן40
,פְ ִרי עֵ ץ הָ ָדר
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ַכפֹת ְתמָ ִרים,
וַ ֲענַף עֵ ץ עָ בֹת
וְ עַ ְרבֵ י נָחַ ל
ָמים:
ּושמַ ְח ֶתם לִ פְ נֵי ה' אֱ ֹלהֵ יכֶם ִשבְ עַ ת י ִ
ְ
 41וְ חַ ּגֹתֶ ם ( )celebrateאֹת ֹו חַ ג לַה' ִשבְ עַ ת י ִָמים בַ ָשנָה
חֻּ ַקת ע ֹולָם לְ ֹדרֹתֵ י ֶכם
בַ ח ֶֹדש הַ ְשבִ יעִ י ָתחֹּגּו ( )celebrateאֹת ֹו:
 42בַ סֻּ כֹת ת ְשבּוֵ ִשבְ עַ ת י ִָמים
שבּו בַ סֻּ כֹת:
כָל הָ אֶ זְ ָרח בְ יִ ְׂש ָראֵ לֵי ְ
 43לְ מַ עַ ן י ְדעו ֹדרֹתֵ י ֶכם
כִ י בַ סֻּ כוֹת הוֹשַ בְ ִתי ( )make dwellאֶ ת בְ נֵי יִ ְׂש ָראֵ ל
בְ הו ִֹצ ִיאי  when I brought outאו ָֹתם מֵ אֶ ֶרץ ִמ ְצ ָריִ ם
אֲ נִי ה' אֱ ֹלהֵ יכֶם:
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Appendix 2
דבריםֵוֵֵDeuteronomy 6
 20כִ י יִ ְשָאלְ ָך בנְ ָך מָ חָ ר לֵאמֹר
מָ הֵהָ עדֹּתֵוְ הַ חֻ קיםֵוְ הַ מ ְשפָ טים
אֲ ֶשרֵצּוָהֵה'ֵאֱ ֹלהינּוֵאֶ ְת ֶכם
 21וְ ָאמַ ְר ָת לְ בִ ְנָך
עֲבָ דיםֵהָ יינּוֵלְ פַ ְרעֹּהֵבְ מצְ ָרים
וַיוֹּציאנּוֵה'ֵממצְ ַריםֵבְ יָדֵחֲ ז ָָקה
ֵ22וַיתןֵה'ֵאוֹּתֹּתֵּומ ְֹּפתיםֵגְ דֹּליםֵוְ ָרעיםֵ
בְ מצְ ַרים
בְ פַ ְרעֹּהֵּובְ כָלֵביתוֵֹּלְ עינינּו
ֵ23וְ אוֹּתָ נּוֵהוֹּציאֵמ ָשם
ָארץ
לְ מַ עַ ןֵהָ ביאֵאֹּתָ נּוֵלָתֶ תֵלָנּוֵאֶ תֵהָ ֶ
אֲ ֶשרֵנ ְשבַ עֵלַאֲ בֹּתינּו
ֵ24וַיְ צַ ּונּוֵה'ֵ ַלעֲשוֹּתֵאֶ תֵכָ לֵהַ חֻ קיםֵ
הָ אלֶהֵ...

Haggadah
=

חָ כָ ם

Question

מָ ה הּוא אוֹמֵ ר?

מַ הֵהָ עדוֹּתֵוְ הַ חֻ קיםֵוְ הַ מ ְשפָ טיםֵֵֵֵֵֵֵֵֵֵֵֵֵֵֵֵֵֵֵֵֵֵֵֵֵֵֵֵֵֵֵֵֵֵֵֵ
אֲ ֶשרֵצּוָהֵיְ יֵָאֱ ֹלהינּוֵאֶ ְתכֶם?
וְ ַאף אַ ָתה אֱ מָ ר ל ֹו כְ ִהלְ כוֹת הַ פֶ סַ ח:

Answer

איןֵמַ ְפטיריןֵַאחַ רֵהַ פֶ ַסחֵאֲ פיקוֹּמָ ן.

X

Haggadah

שמותֵיב Exodus 12
ֵ26וְ הָ יָה
ֹאמרּו אֲ לֵיכֶם בְ נֵיכֶם
כִ י י ְ
מָ הֵהָ ֲעבֹּדָ הֵהַ זֹּאתֵ ָלכֶםֵ?

=

 27וַ אֲ מַ ְר ֶתם
זֶבַ חֵפֶ סַ חֵהּואֵ ֵַלֵה'
אֲ ֶשרֵפָ סַ חֵעַ לֵבָ תיֵבְ ניֵי ְש ָראלֵבְ מצְ ַרים
בְ נָגְ פוֵֹּאֶ תֵמצְ ַרים...

X

ֵ

שע מָ ה הּוא או ֵֹמר ?
ָר ָ

Questio
n

מָ הֵהָ ֲעבֹּדָ הֵהַ זֹּאתֵ ָלכֶםֵ?
ָלכֶם  -וְֹלא לֹו.
ּו ְלפִי שֶהֹוצִיא ֶאת ַעצְמֹו ִמן ַה ְכלָל ָכפַר ְב ִעקָר .וְַאף
שנָיו ֶואֱמר לֹו:
ַאתָ ה ַה ְקהֵה ֶאת ִ

Answer

בַ עֲבּורֵזֶהֵעָ ָשהֵיְ ֵָיֵליֵבְ צאתיֵממצְ ָרים
() Exodus 13:8

לִי  -וְֹלא לֹו .אִיּלּו ָהיָה שָםֹ ,לא ָהיָה נִגְָאלֵֵֵֵֵֵֵֵֵֵֵֵֵֵֵֵֵֵֵֵֵֵֵֵֵ.

’.Note: Answer to the ‘wicked’ son according to the Rabbis, is the same as to the ‘one who does not know how to ask

טוֵֵֵֵExodus 13:14-15
ֵ14וְ הָ יָה כִ י יִ ְשָאלְ ָך בִ נְָך מָ חָ ר...
מַ הֵזֹּאתֵ?
וְ ָאמַ ְר ָת אֵ לָיו
בְ ֹּחזֶקֵיָדֵהוֹּציָאנּוֵֵה'ֵממצְ ַריםֵמביתֵ
עֲבָ דים
ֵ15וַ יְ ִהי
כִ י ִה ְקשָ ה פַ ְרעֹה לְ שַ לְ חֵ נּו
וַ ּיַהֲ רֹג ה' ָכל בְ כוֹר בְ אֶ ֶרץ ִמ ְצ ַריִ ם ִמבְ כֹר
ָאדם וְ עַ ד בְ כוֹר בְ הֵ מָ ה
ָ
עַ ל כֵן אֲ נִי זֹבֵ חַ ַל ה' כָל פֶ טֶ ר ֶרחֶ ם
הַ זְ כ ִָרים
וְ כָל בְ כוֹר בָ נַי אֶ פְ ֶדה

Haggadah
ָתם מָה הּוא אֹומֵר?

=

Questio
n

מַ הֵזֹּאתֵ?
וְָאמ ְַרתָ ֵאלָיו:

=

Answer

בְ ֹּחזֶקֵיָדֵהוֹּציָאנּוֵֵה'ֵממצְ ַריםֵמביתֵ
עֲבָ דים
)partial answer only

ֵֵֵֵֵֵֵֵֵֵֵֵ
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Haggadah

Exodus 13:8

וְ ֶשאינוֵֹּיוֹּדעַ ֵל ְשאוֹּלֵֵ

ֵNo Question

שנֶ ֱאמַר
ַאתְ פְתַ ח לֹוֶ ,

 8וְ ִהּג ְַד ָת לְ בִ ְנָך בַ ּיוֹם הַ הּוא לֵאמֹר
בַ עֲבּורֵזֶהֵעָ ָשהֵה'ֵלי
בְ צאתיֵממצְ ָרים

=

Question
Answer

וְ ִהּג ְַד ָת לְ בִ נְָך בַ ּיוֹם הַ הּוא לֵאמֹר
בַ עֲבּורֵזֶהֵעָ ָשהֵה'ֵלי
בְ צאתיֵממצְ ָרים

Appendix 3
בראשית פרק מא Genesis 41

אסתר פרק ב Esther 2

ָארץ ...
ֲשהֵפַ ְרעֹּה וְ י ְַפקד ְפקדיםֵעַ לֵהָ ֶ
ַ 33יע ֶ
טבֹת הַ בָ אֹת
 34וְ י ְקבְ צּו אֶ ת כָל אֹכֶ ל הַ ָש ִנים הַ ֹ
הָ אֵ לֶה.
ֵ37וַייטַ בֵהַ דָ בָ רֵבְ עיני פַ ְרעֹה ּובְ עיני כָל עֲבָ ָדיו:

 2יְ בַ ְקשּו לַּמֶ לְֶך נְעָ רוֹת בְ תּולוֹת טוֹבוֹת מַ ְראֶ ה
לֵמדינוֹּתֵמַ לְ כּות ֵוֹּ
ְֶךֵפקידיםֵבְ כָ ְ
 3וְ י ְַפקדֵהַ מֶ ל ְ
וְ י ְקבְ צּוֵאֶ ת כָל ַנע ֲָרה בְ תּולָה טוֹבַ ת מַ ְראֶ ה אֶ ל
ירה ,אֶ ל בֵ ית הַ נ ִָשים ...
שּושַ ן הַ ִב ָ
יטבֵבְ ֵעיני הַ ּמֶ לְֶך
 4וְ הַ ַנע ֲָרה אֲ ֶשר ת ַ
ִת ְמֹלְך ַתחַ ת וַ ְש ִתי
וַייטַ ב הַ ָדבָ ר בְ עֵ ינֵי הַ ּמֶ לְֶך
וַ ּיַעַ ׂש כֵ ן

בראשית פרק לט Genesis 41

אסתר פרק ג Esther 3

ֵ10וַיְ הי
כְ דַ בְ ָרּהֵאֶ לֵיוֹּסףֵיוֹּםֵיוֹּם
ֹלאֵשמַ עֵאלֶיהֵָ
ָ
וְ
לִ ְשכַב אֶ ְצלָּה לִ ְהיוֹת עִ ּמָ ּה:

 4וַיְ היֵֵֵ
ָאמ ָרםֵאלָיוֵיוֹּםֵוָיוֹּם
כְ ְ
ֹלאֵשמַ עֵאֲ ליהֶ ם
ָ
וְ
וַ ּיַּגִ ידּו לְ הָ מָ ן לִ ְראוֹת
הֲ יַעַ ְמדּו ִדבְ ֵרי מָ ְרדֳּ ַכי
כִ י ִהּגִ יד לָהֶ ם
הּודי:
אֲ שֶ ר הּוא יְ ִ

בראשית פרק מא Genesis 41

אסתר פרק ג Esther 3

 42וַיָ סַ רֵפַ ְרעֹּהֵאֶ תֵטַ בַ עְ תוֵֹּמעַ לֵיָד ֵוֹּ
וַיתן אֹּתָ ּהֵעַ לֵיַדֵיוֹּסף

תֵטבַ עְ תוֵֹּמעַ לֵיָד ֵוֹּ
ֵ10וַיָ סַ ר הַ מֶ לְֶךֵאֶ ַ
וַי ְתנָּה לְ הָ מָ ןֵבֶ ןֵהַ ְמ ָדתָ אֵהָ אֲ גָגי...
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PAGIC: A MEMORY DEVICE TO INTRODUCE STUDENTS TO
MASORETIC NOTES
David Marcus
The Jewish Theological Seminary

ABSTRACT
This article describes how the author introduces Masoretic notes in a classroom
by means of a mnemonic called PAGIC. The mnemonic provides a framework for
understanding the reasons for the vast majority of Masoretic notes and serves to
reinforce the students’ knowledge of Hebrew grammar as well as helping them
appreciate the structure of the biblical text.

INTRODUCTION
The problem of introducing the Masorah to students of the Hebrew Bible
centers on two areas, the first is that of deciphering the Masoretic notes
printed on the page of a critical Hebrew Bible, and the second is that of
understanding the meaning of the note. The first problem is more easily
solved since most of the notes are numbers represented by Hebrew letters,
while others are abbreviated words the clues to which are given in the
introductory pages of every critical Bible. The second problem,
understanding the reason for the note, requires some explanation. It is the
intention of this article to describe a method that the author successfully
introduced in his classroom teaching to explain the reason for these notes by
means of a mnemonic, a memory aid called PAGIC. It will be shown that
this PAGIC mnemonic can help the students understand the reason for the
vast majority of Masoretic notes. In doing so, the student will also reinforce
his or her knowledge of Hebrew grammar and appreciate the structure of the
biblical text.
We will first describe how the Masoretic notes are presented in a critical
Hebrew Bible.
MASORETIC NOTES
In a critical edition of the Hebrew Bible Masoretic notes are printed on
either the left or right margin adjacent to the text. In our sample text
representing the first seventeen verses of Genesis chapter 12, the notes are
printed on the left-hand side of the page as can be seen in the first few verses
illustrated below from Biblia Hebraica Stuttgartensia (BHS), the critical
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Bible text that is widely used in universities and seminaries by most students
of the Hebrew Bible.

The Masoretic notes appear as Hebrew letters with dots on top of them to
indicate that these letters stand for numbers arranged according to the letters
of the Hebrew alphabet.

Thus, in the margin adjacent to verse 1, the letter  דwith a dot on it ֗ דstands
for the number “four”, and the letter  בwith a dot on it (֗ )בstands for the
number “two.” In the margin adjacent to verse 3, the letter  גwith a dot on it
(֗ )גstands for the number “three” and so on. The most frequent Hebrew letter
that appears in the notes is the letter ( ֗לsee in the margin adjacent to verse 3
which stands not, as might be expected, for “thirty,” but for the word לֵית
meaning “there is none (like this),” “unique,” that is, indicating that a word
or a phrase occurs only once. The numerical notes are often accompanied by
other Hebrew letters with dots on the last letter to indicate that these letters
are abbreviations of an Aramaic word. All these Aramaic abbreviated words
together with a glossary of common terms are explained to the reader in a
comprehensive index given in the introductory pages of every volume of the
new Biblia Hebraica Quinta (BHQ). Some of the more frequent abbreviated
notes occur in the notes to the few verses illustrated above. For example,
adjacent to verse 1 there is an abbreviation֗ ֗בסיפ, which stands for Aramaic
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“ בסיפראin the book,” and adjacent to verse 2 there are abbreviations
standing for “ חסרdefective” and מל
֗ standing for “ מלאplene.”
The notes correlate to the text by means of small circles and dots. If there
is a small circle (technically called a circellus) on the word in the text (as
over  וַיַּ ַ̊ראin v. 7) that means there will be a Masoretic note in the margin
adjacent to it in the margin with a dot over its letter (here a ֗)כ.

For example, in the above illustration from verse 7, the form  וַיַּ ַ̊ראis matched
with the adjacent note indicating that the word “ וַיַּראhe appeared” occurs
twenty times in the Hebrew Bible. Similarly, in the same verse, there is a
small circle on the word  הַנַּ ַ̊ראֶ הpointing to the fact that this word will match
an Masoretic note adjacent to it in the margin a Masoretic note. In this case
the note is , and thus indicates that the phrase  הַנַּראֶ הoccurs twice.
If the circle is between two words as with שׁפַּחֹתַ̊ ַהאֲ דמה
ַמ
ַ in verse 3, then
that means that that two-word phrase has a note in the margin represented by
a letter with a dot (here ).

The Masoretic note “three” is thus matched with the phrase שׁפּ֗ח ֹת֗̊ ֗ ָהאֲדָ מָה
֗ ֗מ
adjacent to it in the line. The note is thereby indicating that the phrase
שׁפַּחֹת֗האֲ דמה
ַמ
ַ “families of the earth” occurs three times in the Bible.
When there are two or more Masoretic notes in the margin they are
separated on the line by periods (. .), and connected to the circled words by
means of their position in the line. The notes are printed in BHS in the same
order that the words marked by small circles appear in the adjacent line. The
note that stands on the right-hand side of the other notes is connected to the
first circled word that occurs on the right-hand side of the text. In the above
example from the notes adjacent to verses 2 and 3 there are four circled
words in the text reading from left to right (אַ̊ר
ֹ  ַָא,ק ֶלַּ̊לָך
ַ  ַוּמ, ַואֲ ברֲַ̊כה,)וַאֲ גַ ַ̊דּלה,
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and there are four corresponding Masoretic notes (֗ ֗ל. ֗ ֗ל.מל
֗ ֗ ֗ב
֗ .) ֗ל. The notes
match the circled words in the order that they occur in the text.

The Masoretic note that is on the extreme right (the first )ל
֗ matches the first
circled word on the right-hand side of the text () ַו ֲאגַ̊דּ֗לָה. All other notes in the
margin that are to the left of the first note match all the other circled words
that are to the left of the first circled word. Thus, the note that is to the
immediate left of the first note (֗ ) ֗ב֗מלis matched to the circled word that is to
the immediate left of the first circled word, namely ואֲ ב ַ̊רכה. Similarly, the
third Masoretic note (֗ )לmatches the third circled word ק ֶלַּ̊לָך
ַ וּמ, the one that
is to the left of the previous circled one. Lastly, the fourth Masoretic note
(also a )ל
֗ matches the fourth circled word ()ָאאֹר.
THE PAGIC MNEMONIC
Practically every Masoretic note can be explained as to their function. In my
book The Masorah of the Former Prophets in the Leningrad Codex (N.J.:
Gorgias Press, 2017), I demonstrated how one can discern the reasons for
most Masoretic notes. In a classroom setting I have adopted a teaching
method how to enable students to identify these reasons. For this purpose, I
use a mnemonic that is easily remembered, namely PAGIC, where P stands
for “Preservation,” A stands for “Architecture,” G for “Grammar,” I for
“Intertextuality,” and C for “Contrasts.” Each component of this mnemonic
will be explained below using three examples from our sample Genesis text
in BHS, the text and Masorah notes of which are given at the end of the
article.
P = PRESERVATION
The “P” of the mnemonic stands for “Preservation” and refers to notes
where the Masorah specifically indicates in its note the reason for the note.
Most frequently the reason has to do with how a word should be written. The
note may state that a word is written plene or defective, that is, with or
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without a waw or a yod, or a word is written with a  הor ו. Three such
examples of this type of note are given below.
Verse

Word

2

ַו ֲאבָר֗̊כָך

3

8

ַו ֲאבָרֲ֗̊כָה

ָאהֹ֗לה
̊

Masoretic Note
וחד֗מל
֗
֗֗֗ב֗חד֗חס
twice, once
defective and
once plene
מל
֗ ֗ ֗בtwice plene

כת֗ ֗ה
֗ ֗ ֗דfour times
written with ה

Explanation
Once written plene final ה
( ַו ֲאבָרכ ָ֗כה, Gen 27:7, and once
written without this final ( הhere)

The two occurrences of this form
with plene final  הare, here and Ps
145:1, contrasted with the form
without this final ה
 ָו ֲאב ֵָרְך, Gen 24:48)
Four times written with sfx. ה,
contrasted with forms written
with sfx. )ָאהלוֹ( ו

In verse 2, the word  ַו ֲאבָר֗̊כָךhas a note מל
֗ ֗ “ ֗ב ֗חד֗חס֗ ֗וחדtwice, once defective
and once plene.” The “defective” and “plene” in this note refers to the
presence or absence of a final ה. The word occurs with a final  הin Gen 27:7
() ַו ֲאבָרככָה, but here in Gen 12:2 it occurs without the final ) ַו ֲאבָרכָך( ה.
֗֗֗֗In verse 3, the word  ַו ֲאב ֲָרכָהhas a note מל
֗ ֗ “ ֗בtwice plene.” The “plene”
here refers to the final ה, and the note indicates that this form with the final הּ
occurs twice, here and in Ps 145:1. This form is thus to be contrasted with
the one without this final  ) ָו ֲאב ֵָרְך( הin Gen 24:48.
֗֗֗֗In verse 8, the word  ָאהֹלהhas a note כת ֗ ֗ה
֗ ֗ “ ֗דfour times written with ה,”
that is, this word is written with the 3rd masculine singular suffix  הas
compared with the writing of this form with the more common 3rd
masculine singular suffix )ָאהלוֹ( וֹ.
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A = ARCHITECTURE
The “A” of the mnemonic stands for “Architecture” and refers to notes

where the Masorah points out the position, sequence, or other unusual
feature of the form. This type of note may refer to a word or phrase
occurring at the beginning or end of a verse or occurring in a particular book
or section of the Bible. It often is used to indicate verses containing special
sequences such as  את ֗את ֗ואת ֗ואתor ֹלא...ֹלא...וֹלא, or to note verses sharing
unusual characteristics such as large letters, small letters, or all the letters of
the alphabet. Three examples of architectural type notes in Genesis 12 are
given below.
Verse

Word or Phrase

Masoretic Note

1

אל־̊הָָארץ

בסיפ
֗ ֗ ֗דfour times
in the book

וַיה֗י֗ ָ̊֗ר ָע֗ב֗̊֗ ָבּ֗אָ֗רץ
10

14

ַ֗המּ֗̊צ֗רים

מיחד
֗ ֗פסוק
֗ ֗ ֗בtwo
verses that are
distinctive

 ֗ה֗ ֗ד֗בתורהfive
times, four in
the Torah

92

Explanation
Four times in the book (of
Genesis): Gen 12:1;
24:5a; 24:5b; 50:24
There are two verses
(Ruth 1:1 and here) that
are distinctive because
they have the same
accentuation mêrəḵâ,
ṭip̄ ḥâ, and ’aṯnaḥ,
contrasted with the same
phrase in Gen 26:1 which
has a different
accentuation mahpaḵ,
pašṭâ, and zaqep̄ (ָ֗ב
֗ י֗רע
ָ ֗וַיה
) ָ֗בּ ָ֗ארץ
Five times, four of them
in the Torah: Gen 12:12;
12:14; 43:22: Deut 26:6
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In verse 1, the phrase  אל־הָָארץhas a note בסיפ
֗ ֗“ ֗דfour times in the book.” The
note indicates that this particular phrase occurs only four times in the book
of Genesis (Gen 12:1; 24:5a; 24:5b; 50:24). The note also implies that this
phrase occurs many more times elsewhere in the Bible, where it happens to
occur forty-nine more times.
In verse 10, the phrase מיחד
֗ ֗פסוק
֗ ֗ ֗בhas a note “ וַיה֗י֗ ָר ָע֗ב֗ ָ֗בּאָ֗רץtwo verses that
are distinctive.” The note points out that there are two verses (here and Ruth
1:1) that are distinctive because in these verses this phrase has identical
accent marks mêrəḵâ, ṭip̄ ḥâ, and ’aṯnaḥ. These verses are thus to be
contrasted with Gen 26:1 which has the same phrase, but different accents,
namely mahpaḵ, pašṭâ,and zaqep̄ (ָב֗ ָ֗בּ ָ֗ארץ
֗ י֗רע
ָ ֗)וַיה.
In verse 14, the word  ַ֗ה ֗מּצריםhas a note֗ “ ֗ה ֗ ֗ד ֗בתורהfive times, four (of
them) in the Torah.” The note indicates that whereas this particular phrase
occurs five times, only four of them are in the Torah. The four occurrences
in the Torah are Gen 12:12; 12:14; 43:22: Deut 26:6, and the fifth
occurrence, that is not in the Torah, is at Josh 24:7.
G = GRAMMAR
The “G” of the mnemonic stands for “Grammar” and refers to the notes
where the Masorah highlights a particular grammatical element of a form, as
contrasted with another form with a different grammatical usage. Three examples of this type of note from Genesis 12 are given below.
Verse
7

Word
ַ֗ו֗יּ ֵ̊רָ֗א

Masoretic Note
 ֗כtwenty times

Explanation
Niphal contrasted with the more
common qal () ַויּ ַרא

7

ַ֗ה ֗נּ̊ר֗אה

֗ בtwice with
səḡôl

Niphal participle with səḡôl
contrasted with the niphal perfect
with qameṣ () ַ֗ה ֗נּרָאה

15

ַ֗ותּ֗ ַ֗̊קּח

 ֗לunique

Pual contrasted with the more
common qal ()וַתּ֗ ַ֗קּח
93
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In verse 7, there is a note on  ַ֗ו֗יּ ֵ ָראthat reads “ ֗כtwenty times.” The note is
pointing out that this form, which is a niphal form of the verb רָאה,ָ occurs
twenty times. The implication of the note is that this form ought not to be
confused with the more common qal form of this verb  ַויּ ַרא, which occurs
over a hundred times.
In verse 7, the note on  ַ֗ה ֗נּראהreads ֗“ בtwice with səḡôl.” The note is
implicitly contrasting the two occurrences of the niphal participle of the verb
( ָרָאהhere and at Gen 35:1), which is pointed with a səḡôl, with the two
occurrences of the niphal perfect form of the same verb (at 1 Kgs 11:9 and
Dan 8:1), which is pointed with a qameṣ () ַ֗ה ֗נּרָאה.
In verse 15, the note on  ַ֗ותּ֗ ַ֗קּחreads ̇“ לunique.” The note is indicating that
the pual of the verb  ָלקַחoccurs only once (here) as compared with the more
common qal form (ַתּ ַ֗קּח
֗ )ו, which occurs thirty-three times.
I = INTERTEXTUAL
The “I” of the mnemonic stands for “Intertextual,” and refers to notes where
the Masorah indicates that a certain form or phrase only occurs twice. These
intertextual notes can frequently be utilized for exegetical or homoletical
purposes. Three examples of this type from Genesis 12 are given below.

1

֗אִ מ ְִרי־נָא֗אֲח ֹתי֗ ָ֗אתּ֗֗ל ַמעַן֗ייטַב־לי
ַ֗֗ו֗יּ ֹאמר אִ מ ְִרי־נָא֗ל֗שֹׁ֗למ ֹה֗ ַ֗ה ֗מּלְך֗כּ֗י
ַבעֲבוּ ֵרְך
֗שׁג
ַ֗ שׁיב֗את־ ָ֗פּנָיְך֗ו֗יתּ֗ן־לי֗את־אֲבי
֗ ָ ֹלא־֗י
:֗וחָיתָ ה֗נַפ֗שׁ֗י֗בּ֗ג ָללְֵך
:שּׁה
ָ֗ ַ֗השּׁוּ ֗נַ ֗מּית֗ל ֗א
Gen 12:13
1 Kgs 2:17
Please say that you are my sister, He replied, “Please ask King
that it may go well with me
Solomon – for he won’t refuse
because of you, and that I may
you –to give me Abishag the
remain alive thanks to you.”
Shunammite as wife.”
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֗אמרי־נָא֗אֲ ח ֹתִ י אָ תְּ ל ַמעַן֗ייטַב־לי
ַבעֲבוּ ֵרְך
:֗וחָיתָ ה֗נַפ֗שׁ֗י֗בּ֗ג ָללְֵך
Gen 12:13
Please say that you are my
sister, that it may go well with
me because of you, and that I
may remain alive thanks to you.”

֗אֱמ ֹר֗ ַלחָכמָה֗אֲ ח ֹתִ י אָ תְּ וּמ ֹדָ ע֗ ַ֗לבּ֗ינָה
:תק ָרא
Prov 7:4
Say unto wisdom, You are my
sister; and call understanding
a kinswoman.

ַ֗ויְנַ ַגּע יְהוָה֗א֗ת־ ַ֗פּרע ֹה֗נגָעים֗גּ֗ד ֹלים
ואת־ ֵ֗בּיתוֹ
:שׂ ַרי֗ ֵ֗אשׁ֗ת֗אַב ָרם
ָ֗ ֗֗עַל־דּ֗בַר
Gen 12:17
But the LORD afflicted Pharaoh
and his household with mighty
plagues on account of Sarai, the
wife of Abram.

ַויְנַ ַגּע יְהוָה֗את־ ַ֗ה ֗מּלְך֗וַיהי֗מצ ָֹרע
֗֗עַד־יוֹם֗מ ֹתוֹ
2 Kgs 15:5
The LORD afflicted the king,
and he was a leper until the
day of his death

In verse 13, there is a note on the phrase “ אמרי־נָאplease say” that reads֗ ֗ ֗ב
“twice.” The note is indicating that there are only two occurrences of this
phrase, once here with Abraham’s request to Sarah, and once in 1 Kgs 2:17
in Adonijah’s request to Bathsheba to speak to King Solomon to grant him
Abishag, the Shunammite for a wife.
In verse 13, there is a note on the phrase ֗ אֲח ֹתי֗ ָ֗אתּthat reads “ ֗בtwice.” The
note is indicating that there are only two occurrences of this phrase, once
here with Abraham and Sarah, and once in Prov 7:4 in the teacher’s poem
praising wisdom. The medieval Jewish commentator Jacob ben Asher 12691343 (known as Baal Turim), who regularly used the Masoretic notes, offers
the following homoletical comment on this pairing: “this teaches that both
Abram and Sarah possessed great wisdom.”
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In verse 17, there is a note on the phrase  וַי ֗נַ ַ֗גּע֗יהוָהthat reads “ ֗בtwice.” The
note is indicating that there are only two occurrences of this phrase, once
here in connection with the Lord afflicting Pharaoh in connection with his
detention of Sarah, and once in 2 Kgs 15:5 in connection with the Lord
striking King Uzzziah with a plague. The particular plague that struck
Pharaoh is not mentioned in the text, but the one that afflicted Uzziah is
mentioned as leprosy. Since the exact same phrase  וַי ֗נַ ַ֗גּע֗יהוָהis used in both
texts, one could make a possible exegetical connection and assume that the
plague that afflicted Pharaoh was also leprosy.
C = CONTRAST
The “C” of the mnemonic stands for “Contrast” and refers to notes where
the Masorah highlights a form that is to be contrasted with another form for
various reasons. The most common reason is that of the presence or absence
of a  וconjunction.
Verse

Form or Phrase

Masoretic
Note

Contrasted With

3

וּמ ַ֗ק ֗̊לּלָך

 ֗לunique

 מקַללָךwithout  וconjunction

5

ואת־̊ ַ֗ה ֗נּפ֗שׁ

 ֗לunique

 ֗את־ ַ֗ה ֗נּפ֗שׁwithout  וconjunction

16

וּל֗אַ̊ב֗ ָרם

 ֗לunique

 ל֗אַב ָרםwithout  וconjunction

In verse 3, the form  וּמ ַ֗קלּ֗לָךhas a masoretic note “ ֗לunique.” The point of this
note is to contrast this form, which has a  וconjunction with the form מקַללָך
(Qoh 7:21), which does not have this conjunction. The exact same note is to
be found on the phrase  ואת־ ַ֗ה ֗נּפ֗שׁin verse 5 and  וּל֗אַב ָרםin verse 16. Both of
these forms have a  וconjunction, and they are both to be contrasted with
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similar forms without a  וconjunction namely,  את־ ַ֗ה ֗נּפ֗שׁthat occurs in Lev.
23:30 and Jer 38:16, and  ל֗אַב ָרםthat occurs six times elsewhere in the Bible.
BENEFITS OF UTILIZING THE MASORETIC NOTES
These then are the features of the mnemonic PAGIC. In the classroom I
encourage students to try and categorize all the Masoretic notes into the five
components of this mnemonic. It will be observed that an essential feature of
practically all the Masoretic notes is to indicate differences between the
forms that the Masorah highlights and other forms. The Masorah is in
essence pointing out features in certain forms that are different from other
forms. It is in this feature where the Masoretic notes can be an excellent way
for students to reinforce their knowledge of Hebrew grammar. For by
observing that the writing of certain forms is designated as unique, the
student is encouraged to contemplate what the regular writing might be.
Similarly, by being advised that certain words and phrases are not the norm,
the student is encouraged to consider what the norm might be. Finally,
tracing the occurrences of other forms elsewhere in the Bible gives students
an acquaintance with other texts often enabling intertextual connections.
Awareness of all these contrasts helps deepen the students’ knowledge and
appreciation of Hebrew grammar in general, and the structure of the biblical
text in particular.
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למידה שיתופית בהוראת עברית כשפה שנייה במגזר הבדואי במכללת קיי

1

אירנה בלנקי-קרלין

מכללת לוינסקי לחינוך ומכללת קיי
תקציר
המאמר מציע דגם של למידה שיתופית ודן ביתרונותיה הרבים בתחום הוראת עברית
כשפה שנייה בהתבסס על ספרות המחקר הענפה שנכתבה בתחום .במטרה לקיים למידה
משמעותית הופעל דגם זה בקורס השנתי "הבעה בעל-פה" בהתמחות ללשון העברית כשפה
שנייה במגזר הבדואי במכללת קיי בבאר שבע בשנים תשע"ה–תשע"ז .מטרות הקורס
העיקריות היו לגבש דמות חינוכית בעלת לשון תקינה ועשירה; לפתח כושר להבעת רעיון
בעל-פה בצורה מקושרת ,מלוכדת ורצופה תוך ניצול מבנים רטוריים שונים; לפתח יכולת
להביע מחשבות בדרך אישית מקורית ועוד .הקורס עסק בדיוקי הגייה ,בקריאת טקסטים,
בבניית הרצאה על-פי אחד הדגמים הרטוריים ובהכנת דיונים שנוהלו בכיתה .במאמר
מובאות דרכי הוראה שונות שבעזרתן ניתן לטפח את כישורי ההבעה בעל-פה ולשבח את
ההגייה התקינה .ראוי לציין כי אינטראקציה חברתית שנוצרה בין התלמידים במהלך
בקורס "הבעה בעל-פה" תרמה רבות להצלחתו .הסוגיות שהועלו בהרצאות ובדיונים היו
רלוונטיות לסטודנטים הבדואיים במישור הפדגוגי ובמישור האישי .מן הרפלקציות של
הסטודנטים ועל סמך הישגיהם בקורס עולה כי הוא קידם אצלם למידת עמיתים ולמידה
שיתופית ,העלה את ביטחונם העצמי ,הגביר את יכולתם לעמוד מול הכיתה ולהרצות ללא
פחדים ,השפיע על עיצוב הדימוי העצמי שלהם ,שיפר את דרך התבטאותם בעברית ,והקנה
להם כלים לשוניים ופדגוגיים להוראת עברית כשפה שנייה .הסטודנטים למדו להביע עמדה
אישית ולנמקה ,לשמוע עמדות אחרות ולכבדן ,לנהל דיון תרבותי ובכך לקבל את האחר.
כל אלה הגבירו את המוטיבציה הפנימית אצל הסטודנטים ,והביאו ללמידה משמעותית,
שכללה היבטים קוגניטיביים ורגשיים ,ושָ מה את התלמיד במרכז.

מבוא :למידה שיתופית – מה היא?
מאמר זה מבקש להציע דגם של למידה שיתופית בתחום הוראת עברית כשפה שנייה
(ראו ,למשל ,הרץ-לזרוביץ ושדל ;2003 ,שדל ולזרוביץ ;2005 ,בלנקי ומרגולין2014 ,
ועוד) לאור המחקרים הרבים שנכתבו בתחום .דגם זה הופעל בקורס השנתי "הבעה
בעל-פה" בהתמחות ללשון העברית כשפה שנייה במגזר הבדואי במכללת קיי בבאר
שבע בשנים תשע"ה–תשע"ז במטרה לקיים בקורס למידה משמעותית.
לפי גישתו של ויגוצקי ( ,)Vygotsky, 1978הסטודנטים מסוגלים להגיע להישגים
גבוהים יותר כאשר הם מתבקשים לבצע משימות שיתופיות ולא משימות יחידניות
משום שלידע הקולקטיבי המשותף הנצבר בתוך קבוצת הלמידה ,יש תפקיד חשוב
מאוד ביכולתו של כל תלמיד לשלוט בידע שהוא הפנים לעצמו ולעשות בו שימוש.
כידוע ,התפיסה של למידה שיתופית מתייחסת לשיטת הוראה שבה צוות לומדים
עובד על נושא מסוים לקראת השגת מטרה משותפת .הלומדים אחראים לא רק על
למידתם אלא גם על למידת שאר חברי הצוות ,וההצלחה של תלמיד אחד בצוות
מקדמת את הצלחתם של האחרים בו (הרץ-לזרוביץ ופוקס;Slavin, 1989 ;1987 ,
 Gokhale, 1995ואחרים).
הרץ-לזרוביץ ושדל ( )1996 ,1993מביאות את הרקע העיוני והמחקרי של אוריינות
ולמידה שיתופית ומתעדות את הכיתה ואת בית הספר כמרחב חיים לימודי וחברתי
שבו המורה והתלמידים מתכננים משימות למידה שיתופיות ומבצעים אותן .המחקר
1

מאמר זה מבוסס על ההרצאה שנישאה בכנס הקיץ ה 11-של האגודה הישראלית לאוריינות ושפה בקמפוס
האוניברסיטה הפתוחה ברעננה (ישראל) ב 6-ביולי  .2017מכללת קיי היא מכללה אקדמית לחינוך ,הנמנית על
המכללות המובילות בתחום הכשרת המורים בישראל.
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רב השנים הראה שהתלמידים שלמדו באל"ש (אוריינות בלמידה שיתופית) אכן הגיעו
להישגים גבוהים בקריאה ובכתיבה .לפי שיטתן ,תלמידים הלומדים בקבוצה
השיתופית פועלים בו-זמנית במערכת עשירה ומורכבת של "שש מראות הכיתה".
במודל זה ללמידה השיתופית עשרה עקרונות:
 .1התלמיד הוא יצור חברתי לומד מיסודו.
 .2תלמידים בכיתה שונים זה מזה וכל אחד הוא בעל ייחודיות משלו.
 .3למידה משמעותית מתרחשת רק כאשר הלומד משתתף באופן פעיל בתהליך
הלמידה.
 .4התלמיד יממש את הפוטנציאל הטמון בו בסביבה לימודית תומכת ,מעודדת
למידה ובאקלים חברתי חיובי.
 .5תלמידים מסוגלים לקחת אחריות ללמידתם.
 .6למידה כוללת תהליכים קוגניטיביים בד בבד עם תהליכים חברתיים-ריגושיים.
 .7בלמידה בקבוצות שיתופיות לא רק לתוצר הסופי יש חשיבות מרכזית אלא גם
לתהליך עצמו.
 .8תלות הדדית ,סובלנות ואמפתיה הן מקצת ההתנהגויות המובלטות והמתפתחות
תוך תהליך הלמידה השיתופי.
 .9בהפעלת הדגמים השונים של הלמידה השיתופית מופעלים תהליכי משוב על ידי
המורה והתלמידים במשך הלמידה שמטרתם לספק ללומדים כיווני המשך
יעילים.
 .10במשך שנות לימודיו של הילד הוא נחשף לדרכי למידה שונות ומגוונות המסייעות
להפעיל שיתופיות ולקיים למידה משמעותית בשלבים ובאופן הדרגתי.
מרבית החוקרים טוענים שלמידה שיתופית המתבצעת בהדרכה נכונה ובהרכב מוצלח
– דהיינו בקבוצה שלמשתתפיה יש קרבה בידע ובסטטוס ,מטרות משותפות ,התאמה
של נקודות המבט וניסיונות מאורגנים להשיג את המטרות ,והם רוצים ומסוגלים
ללמוד יחד ולערב תקשורת לשיפור של הבנה – אכן תורמת לעלייה בהישגים
הלימודיים לעומת שיטות ההוראה האחרות .כמו כן ,היא תורמת רבות מהבחינה
החברתית .יש לציין כי השיטה מחנכת לשיתוף פעולה ,לסובלנות ,להקשבה לדברי
הזולת ,בנוסף היא תורמת גם להיבט הקוגניטיבי :הילד לומד להכיר בעובדה כי
קיימת צורת חשיבה שונה משלו ,בנוסף לנקודת הראות שלו ולפתרונות שלו (מזאה
ורם 2006 ,ואחרים).
למידה שיתופית היא היפוכה של הלמידה הפרונטלית ,היא למידה דמוקרטית
ומשמעותית ,המחייבת את המורה לשנות דפוסי חשיבה ועבודה .הלמידה השיתופית
מושתתת על שתי הנחות יסוד )1( :למידה משמעותית היא למידה עצמית )2( .אדם
לומד איך ללמוד כאשר הוא שותף מלא לתהליך הלמידה .תנאי הכרחי ללמידה
השיתופית הוא אינטראקציה חברתית ,והמורה נדרש להכיר בשונות התלמידים
ולקבל אותה .הלמידה השיתופית מבססת את השיעורים על למידה בקבוצות קטנות
המקיימות דיונים על נושאים ועל רעיונות מתחום המקצוע הנלמד (אבינון.)2013 ,
עוד יודגש בהקשר זה כי למידה משמעותית כיום אינה נעשית רק ביחס לתוכן או
ביחס להבנה מושגית של רעיונות אלא גם נוגעת לחשיבה ביקורתית ויצירתית,
לשיתוף פעולה ,לתקשורת ועוד .בלמידה זו ניתנות יותר אפשרויות והזדמנויות
לבחירה אישית ,להענקת משמעות ולמחויבות הקשורות לחומרים הנלמדים ולא רק
הסתכלות אקדמית עיונית ביחס אליהם (.)Perkins, 2016
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משתתפי הקורס ,מטרותיו ומבנהו
הקורס "הבעה בעל-פה" נלמד בחוג ללשון העברית במסגרת ההתמחות להוראת
הלשון העברית כשפה שנייה במגזר הבדואי במפגשים של פעם בשבוע במשך שעה וחצי
לאורך שנה אקדמית אחת .הקורס היה מיועד לתלמידי שנה א ו-ב ,שהתמחו בהוראת
עברית לדוברי ערבית במסלול היסודי (כיתות א–ו) ובמסלול העל יסודי (כיתות ז–י).
בשנת הלימודים תשע"ה השתתפו בקורס  20סטודנטים מהמגזר הבדואי ( 14נשים ו-
 6גברים) .בשנת הלימודים תשע"ו למדו בקורס  28סטודנטים ( 25נשים ו 3-גברים).
בשנת הלימודים תשע"ז נלמד הקורס בהרכב של  24משתתפים ( 22נשים ו 2-גברים).
מטרות הקורס העיקריות היו אלה :גיבוש דמות חינוכית בעלת לשון תקינה ולשון
עשירה המשמשת דוגמה ללשון טובה ומקור לחיקוי לחניכיה; פיתוח הכושר להבעת
רעיון בעל-פה תוך ניצול מבנים רטוריים ולוגיים המסייעים לגיבוש שיח מובנה ,בהיר
ונורמטיבי; פיתוח היכולת להביע מחשבות ,חוויות ורגשות בדרך אישית מקורית;
קריאה קולית מדויקת וברורה של טקסטים מנוקדים ובלתי מנוקדים בעברית בת
זמננו והתבטאות רהוטה ומדויקת בעל-פה.
במהלך הקורס למדו הסטודנטים הבדואיים את הגיית המילים התקינה ואת
הטעמתן הנכונה תוך התמקדות בפעלים ,בשמות עצם ,בשמות תואר ,בשמות מספר,
באותיות השימוש ובמילות היחס כהכנה לקריאת טקסטים מנוקדים ובלתי מנוקדים
מספרות ילדים .בקריאת טקסטים אלה נדרשו הסטודנטים להקפיד לא רק על הגייה
נכונה ,אלא גם על קריאה על-פי סימני הפיסוק ועל שימוש מושכל בקול (הנגנה,
עוצמה וכד') כאמצעי להעברת תכנים .כמו כן ,הסטודנטים נתבקשו לשאת הרצאה
בזוגות תוך הקפדה על פיתוח הרעיון המרכזי שבהרצאה ועל עריכתו בדרך לוגית
משכנעת (מבנה ועקרונות הארגון) .לבסוף ,כל הכיתה חולקה למספר קבוצות קטנות
של  5–4תלמידים ,וכל אחת מהן ניהלה דיון (עימות) בנושא מסוים.
דרכי הוראה והערכה בקורס
הלמידה השיתופית עמדה כאמור בבסיס דרכי ההוראה בקורס מתוך האמונה כי
הוראה קולבורטיבית (הכוללת הוראה דיפרנציאלית ,למידה שיתופית ,הוראת
עמיתים והוראה הדדית) מאופיינת במאמץ אינטלקטואלי משותף בין מורים
ותלמידים תוך למידה מחוויות דומות ותוך התמודדות עם אתגרים משותפים
) .(O'Connor & Vadasy, 2011; Vaughn et al., 2011בהפעלת הוראה כזו נתנה
המרצה את המבוא המשותף לשיעורים (כמו הוראת הדגמים הרטוריים השונים
לבניית הרצאה ,הצגת הכללים לניהול דיון וכד') ,ובהמשך חילקה מטלות למידה
בקבוצות הטרוגניות (כגון קריאת שירים מנוקדים בקול רם ,מטלה בנושא שם
המספר ועוד) .בקבוצות נערכו דיונים בנושא ,שיתוף בידע והשלמה של השיעור
כקבוצה ,כלומר כל צוות הכין הרצאה ודיון בנושאים שאושרו לו ,כפי שיודגם
בהמשך.
כאשר קראו הסטודנטים שירים מנוקדים וקטעי פרוזה בלתי מנוקדים במהלך
השיעורים ,הם התנסו בלמידת עמיתים .הכיתה חולקה לזוגות לפי בחירתם של
הסטודנטים ,וכל זוג קיבל זמן להכנת הקריאה .בשלב הראשון קרא כל אחד מבני
הזוג את השיר המנוקד או את הטקסט הבלתי מנוקד ,ובן זוגו העיר לו הערות על
קריאתו על-פי הקריטריונים שנלמדו קודם לכן .בשלב השני התחלפו הקוראים
בתפקידיהם :הסטודנט שבשלב הראשון היה בתפקיד המורה ,הפך לתלמיד הקורא,
ואילו הסטודנט שהשמיע את הקטע וקיבל את הערות עמיתו ,נעשה מורה.
בשלב השלישי קראו הסטודנטים את הקטעים בקול רם בפני כל הכיתה תוך
השמעת ההערות של אלה ששימשו בתפקיד המורים .בשלב הרביעי הצטרפו
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התלמידים מהזוגות האחרים לדיון ,והעירו את הערותיהם לגבי קריאת עמיתיהם
שלא עבדו איתם קודם לכן .בשלב החמישי הצטרפה מרצת הקורס לשיח ,והעירה את
הערותיה לכל זוג הקוראים הן לגבי קריאתו ,הן לגבי המשוב שניתן על הקריאה.
יודגש כי מודל זה של למידת עמיתים שיפר את רמת קריאתם ההתחלתית של
הסטודנטים הבדואיים בעברית שהיא שפתם השנייה ,והעלה את ביטחונם העצמי
בעת קריאת הטקסטים בפני הקהל.
נוסף על כך ,במהלך הקורס נתבקשו הסטודנטים לשאת הרצאה על-פי אחד
הדגמים הרטוריים שנלמדו בכיתה .על-מנת לגוון בדרכי ההוראה וכדי להכיר למורים
לעתיד את המשאבים המקוונים הרלוונטיים המצויים במרשתת ,הוקרנו בכיתה
סרטונים מאתרים שונים .כך ,למשל ,במהלך הוראת הדגם "טיעון" והדגם "דיון"
הובאו בכיתה הפרקים הרלוונטיים מאתר הטלוויזיה החינוכית  ,23 FMשהמחישו
את החומר הנלמד בצורה מעניינית וחווייתיתhttp://23tv.co.il/254-:
he/23fm.aspx
הסטודנטים בחרו את נושא ההרצאה מתוך הרשימה המוצעת על-ידי המרצה.
הנושאים התמקדו בעיקר בהיבטים חינוכיים וחברתיים ,כמו" :מעמד המורה
בארץ"" ,התנדבות כערך חינוכי"" ,האם המורה צריך לתכנן את השיעור?"" ,כיצד
לחנך לאהבת בעלי-חיים?"" ,כיצד למנוע ריבוי תאונות דרכים בארץ"" ,עישון סמים
בקרב בני הנוער"" ,הבחינה הפסיכומטרית – האם היא מדד אמין להצלחה?",
"אלימות במשפחה – סיבותיה ודרכי ההתמודדות עימה" ועוד .ההרצאות הוכנו
מראש בזוגות שגובשו לפי בחירתם של משתתפי הקורס ,והוצגו בפני כל הכיתה
במועד שנקבע להם.
אחרי נשיאת ההרצאה קיבלו הסטודנטים המרצים משוב עליה מעמיתיהם ולבסוף
גם ממרצת הקורס .המשובים התפתחו לדיונים ,שבהם הייתה מעורבת כל הכיתה.
הסטודנטים המגיבים להרצאות עמיתיהם התבקשו להתייחס לא רק למבנה
ההרצאה ,לדגם הרטורי שלפיו היא נבנתה ולרמת הדיוק בהגיית המילים ובניסוח
המשפטים ,אלא גם לתוכן ההרצאה תוך הבעת הסכמה או אי הסכמה עם הנאמר
ותוך נקיטת עמדה אישית בדרך מנומסת ותרבותית .בדרך זאת הופעלה הלמידה
השיתופית הן של זוג הסטודנטים שהכינו את ההרצאה יחד והציגו אותה בפני כל
עמיתיהם ,הן של הכיתה כולה ,אשר השתתפה בדיון פורה ומעמיק שהתקיים כאמור
בסוף כל הרצאה במטרה ליצור הזדמנויות מגוונות לתגובות של לומדים ודו-שיח
זורם במהלך הלמידה בקורס.
הפעילות הנוספת בקורס הייתה להכין דיון (עימות) בקבוצות קטנות .פעילות זו
דרשה שליטה טובה מאוד במיומנויות הקודמות שנרכשו בקורס קודם לכן ,לפיכך
היא שחתמה את הקורס .כל הכיתה חולקה למספר צוותים לפי רצונם של
המשתתפים ,וכל צוות בחר נושא לדיון .ראוי להדגיש כי הנושאים הוצעו על-ידי
הסטודנטים עצמם ,ואושרו על-ידי המרצה מתוך התפיסה העומדת בבסיס הוראה
מגיבת-תרבות ( ,)Culturally responsive teachingדהיינו הוראה שבהפעלתה
מורים משלבים משאבים תרבותיים ולשוניים של תלמידים ורואים בידע זה הון
שעליו ניתן לבסס הוראה ולמידה ( .)Gay, 2010; Ladson-Billings, 2009רוב
הנושאים שנבחרו היו קשורים למגזר הבדואי ,כמו "כיסוי ראש לאישה הבדואית",
"ריבוי הילדים במגזר הבדואי"" ,נישואין בגיל צעיר במגזר הבדואי"" ,ריבוי נשים
במגזר הבדואי"" ,מעמד האישה הבדואית במשפחה ובחברה" ועוד.
הדיון התנהל על-פי הכללים שנלמדו בכיתה קודם לכן .הסטודנטים נתבקשו לנהל
דיון תרבותי ולהקפיד על חלוקת התפקידים בתוך הצוות ,שבוצעה על-ידיהם מראש:
מנחה הדיון (המעלה את הסוגיה השנויה במחלוקת ,המעביר את רשות הדיבור בין

102

בלנקי-קרלין :למידה שיתופית

)HHE 20 (2018

המתדיינים והמסכם את הדיון) והמתדיינים בעלי עמדות שונות .כך ,למשל ,אחת
הקבוצות בחרה לנהל את דיונה בנושא "תרומת איברים וסחר באיברים" .בתום
הדיון הראו משתתפי הקבוצה את הקלטת הריאיון ,שהם ביצעו בין כותלי המכללה.
בריאיון שהוקלט נשאלו הסטודנטים מהמגזר היהודי ומהמגזר הבדואי מה דעתם על
תרומת האיברים ועל סחר באיברים .בסיום הצטרפו לדיון גם שאר הסטודנטים
בכיתה ,העירו את הערותיהם על מבנה הדיון ,על חלוקת התפקידים שבו ,ולבסוף
הביעו את עמדתם האישית תוך הבאת נימוקים המנוסחים כהלכה.
אופן למידה זה ,המערב בסופו של דבר את כל הסטודנטים בשיח הכיתתי (הן בשיח
שהתקיים אחרי נשיאת ההרצאות בזוגות ,הן בשיח שהתנהל כהמשך לדיונים שהוכנו
בקבוצות קטנות) נמצא אפקטיבי מאוד בהוראת עברית כשפה שנייה במגזר הבדואי.
ההוכחה לכך הייתה ההישגים הגבוהים של הסטודנטים בקורס ,הנאתם
מההשתתפות בו ,הרגשתם שהלמידה בקורס הייתה משמעותית עבורם ,ההתרשמות
החיובית של המרצה ועוד .מכיוון שהסטודנטים חשו שהם השותפים המלאים ואולי
אף העיקריים בתהליך הלמידה ,והם אחראים לאופי השיעור ,נוצרה אצלם
המוטיבציה לא רק להיות פעילים במהלך השיעורים ,אלא גם להמשיך ולחקור את
הסוגיות שהועלו בכיתה גם בבית .לקראת סוף הקורס הכירו התלמידים את כל
הנושאים שהוצגו בכיתה.
בהוראה הקולבורטית ,כפי שהיא באה לידי ביטוי בקורס ,התפקיד העיקרי של
המרצה היה לקדם שיח אפקטיבי בתוך קבוצת הלומדים בעזרת תצפיות ומשובים
מתמשכים .חשוב היה לספק למשתתפי הקורס כיווני המשך יעילים בלי לכפות עליהם
קבלת עמדה מסוימת .במהלך השיח לא ניתנו הערות מסוג "נכון" או "לא נכון" על-
ידי המרצה ,אלא אם כן דובר בענייני ההגייה התקינה בעברית .משובים כאלה אפשרו
תמיכה אישית בדרך רגישה.
ראוי להדגיש שהלמידה השיתופית בקורס אפשרה לסטודנטים לא רק ללמוד את
התכנים המעניינים והרלוונטיים עבורם כמורים בכלל וכמורים לעברית כשפה שנייה
בפרט תוך תמיכה מתמדת של בני צוותם ושל מרצת הקורס ,אלא גם להשתחרר,
להתגבר על הפחד לעמוד מול הקהל ולדבר באופן חופשי ורהוט יותר בשפה שאינה
שפת אימם .נראה כי המוטיבציה הפנימית שנוצרה אצל הסטודנטים במהלך הלמידה
השיתופית היא שהובילה אותם להישגים הגבוהים בקורס.
ממצאים אלה מתיישבים היטב עם דבריו של אלכסנדר ( ,)2015המזכיר את תפקיד
הציונים בהמרצת הלמידה ומביא את המסקנות מהניסויים שעשתה חוקרת
המוטיבציה והיצירתיות תרסה אמיבלה .לדבריו ,היא הוכיחה שלמידה המבוססת
על סקרנות ועל עניין פנימי ,ולא על תגמולים חיצוניים שאינם קשורים למשימה ,כגון
ציון ,שבח או פרס ,מובילה להבנה טובה יותר ולהצלחה בהבנת המשימה .הממצא
העיקרי של אמיבלה הוא שהחוויה החיובית וגם מידת ההצלחה בלמידה תלויות
בעיקר בהרגשת התגמול הפנימי ,בהנאה מן ההתקדמות במשימת הלמידה ובאתגר
שבפיצוח המשימה.
נוסף על המוטיבציה הפנימית שכאמור ,היה לה מקום חשוב ואולי אף מכריע
בתהליך הלמידה בקורס "הבעה בעל-פה" ,הייתה לסטודנטים גם המוטיבציה
החיצונית שבאה לידי ביטוי בשקלול הציון הסופי :לכל פעילות במהלך הקורס היה
ביטוי מספרי .מכיוון שהלמידה הייתה תהליכית ,הציון לא התבסס רק על מרכיב
אחד אלא על כל הפעילויות במהלך הקורס .הציון הסופי שוקלל באופן הזה:
השתתפות פעילה בכיתה בעת מתן משוב על ההרצאות ועל הדיונים של העמיתים
וקריאה קולית במהלך הקורס ( ,)15%בוחן בנושא שם המספר וניקוד אותיות
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השימוש ( ,)10%הרצאה ( ,)35%דיון ( )20%וקריאת שירים מנוקדים מספרות הילדים
בקול רם בבחינת הגמר (.)20%
תרומת הלמידה השיתופית לסטודנטים בקורס
במהלך לימוד הקורס "הבעה בעל-פה" אכן נוצרה אינטראקציה חברתית בין
התלמידים ,אשר תרמה רבות להצלחתו .הנושאים והסוגיות שהועלו בהרצאות
ובדיונים היו רלוונטיים לסטודנטים מהמגזר הבדואי הן במישור הפדגוגי ,הן במישור
האישי.
יודגש כי הלמידה בקורס הייתה תהליך בעל חשיבות מרכזית מעבר לחשיבותה
בהפקת התוצר הסופי .לפיכך נוסף על הערכה המסכמת את כל הפעילות ,שניתנה
לתלמידים בסיום הקורס (ראו לעיל) ,נמדדו ההישגים של הסטודנטים גם באמצעות
משוביהם לעמיתים שנשאו את ההרצאות וניהלו את הדיונים.
מהתרשמות המרצה ומרישומיה עלה בבירור שהתלמידים עברו תהליך הדרגתי:
כאשר הרצו הצוותים (הזוגות) הראשונים ,תגובות משתתפי הקורס היו מעטות
וקצרות .דבריהם נשמעו ברובם מקוטעים ולא משכנעים ,הם לא נאמרו בביטחון ולא
נוסחו כהלכה .נוצר רושם חד-משמעי שלסטודנטים המעריכים היה קשה להביע את
עצמם ,והם התביישו להגיב על הרצאות עמיתיהם מחשש ששפתם לא תישמע רהוטה,
תוכני המשוב לא יהיו רלוונטיים לנושא הנידון ועוד.
בשלבי הקורס המתקדמים השתנתה התמונה .התלמידים המגיבים התחילו
להתגבר על מחסומי השפה ועל פחד הבמה .המשובים שניתנו היו ענייניים ,מעשירים
ומנוסחים בשפה תקינה ורהוטה יותר .במהלך הקורס נוצר שיח חופשי וספונטני,
נשמעו עמדות ברורות ונימוקים משכנעים .כל תלמיד ביקש את רשות הדיבור על-
מנת לתת משוב על הרצאת עמיתיו ולהעלות ביקורת בונה עליה במידת הצורך.
מן הרפלקציות של הסטודנטים ועל-סמך הישגיהם בקורס עולה כי הוא קידם
אצלם למידת עמיתים ולמידה שיתופית ,העלה את ביטחונם העצמי ,הגביר את
יכולתם לעמוד מול הכיתה ולהרצות ללא פחדים ,והשפיע על עיצוב הדימוי העצמי
שלהם .כמו כן ,הקורס שיפר את דרך התבטאותם בעברית ,והקנה להם כלים לשוניים
ופדגוגיים להוראת עברית כשפה שנייה.
זאת ועוד ,בקורס "הבעה בעל-פה" למדו הסטודנטים להביע עמדה אישית
ולנמקה; להבחין בין הטענה הראשית ובין טענת הנגד; לשמוע עמדות שונות ולדעת
לכבדן; לבחון את איכות הנימוקים; לחלץ את המסר; להיות מודעים לנמענים,
לבמה ,למשלב הלשוני ,לשפת הגוף ולאינטונציה; לנהל דיון תרבותי ונימוסי פנים אל
פנים תוך שמירה על כללי השיחה ובכך לקבל את האחר.
כל אלה הגבירו את המוטיבציה הפנימית אצל הסטודנטים ,והביאו ללמידה
משמעותית ומושכת ,שיצרה עניין בקרבם .למידה זו כללה היבטים קוגניטיביים
ורגשייםָ ,שמה את התלמיד במרכז ,והעבירה את מוקד ההוראה מהמרצה לסטודנט.
סיכום
מאמר זה דן ביתרונות הלמידה השיתופית ,שהובילה להישגים חשובים ומשמעותיים
בתחום הוראת עברית כשפה שנייה בקרב הסטודנטים מהמגזר הבדואי .במאמר
הוצעו דרכי הוראה שונות שבעזרתן ניתן לטפח את כישורי ההבעה בעל-פה ולשבח
את ההגייה התקינה במגזר זה.
יצוין כי המאמר לא ביקש לעמוד על ההבדלים בין הוראת הקורס "הבעה בעל-פה"
על כל היבטיו ובין קורסים דומים המוצעים לסטודנטים שאינם בדואים .עם זאת,
ראוי לציין כי הקורס היה ייחודי לא רק משום שהוא היה מיועד ללומדי עברית כשפה
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שנייה אלא גם היות שקהילת הלומדים בו הייתה שונה ומיוחדת.
כאמור ,מרבית הסטודנטים הבדואיים שהשתתפו בקורס היו הנשים .נראה כי
למרות התמורות שחלו לאורך השנים במעמד האישה הבדואית בתעסוקה ,בחינוך
ובמשפחה (חלוקת תפקידים ,נישואין ,גירושין ואלימות כלפי נשים) ,עדיין אין שוויון
מגדרי מוחלט במגזר זה.
אחד ההישגים המרכזיים בקורס "הבעה בעל-פה" היה בכך שלנשים הבדואיות
ניתנה בו האפשרות להיפתח ,להביע את עצמן באופן חופשי יותר בשפה שאינה שפת
אימן ולנהל דיונים בשפה זו עם נשים אחרות ועם גברים בכיתה .ההבעה בשפה שאינה
שפת האם לא קלה לכל לומד שפה שנייה ,על אחת כמה וכמה כאשר מדובר
בסטודנטיות מהמגזר הבדואי ,המתגברות לא רק על מחסום השפה ,אלא גם על
המחסום הנובע מההבדלים המגדריים .חשוב להדגיש כי הלמידה השיתופית בקורס
עזרה מאוד לסטודנטיות להגיע גם להישג משמעותי זה.
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1

אסתר רייזן

האוניברסיטה של טקסס באוסטין

תקציר
המאמר מתמקד בשיעורי העברית ברמת המתקדמים ,ומציע חשיבה מחודשת על התכנים
הבנויים לתוך שיעורים אלה ,במטרה למשוך סטודנטים ולהשאירם במסגרת התוכניות לעברית
לאורך זמן .ההיצע הנוכחי של הקורסים בעברית במוסדות להשכלה גבוהה ברמת התואר
הראשון ומעבר לקורסי הלשון הבסיסיים בנוי על ספרות ,תיאטרון ,מדיה וקולנוע ,וכחומרי
לימוד אנחנו משתמשים בטקסטים ספרותיים ועיתונאיים ,סרטים ,מחזות ,תכניות טלוויזיה
וכדומה .אני מציעה להתמקד בקורסי הלשון ברמת המתקדמים בתופעות חברתיות ,ולהשתמש
בחומרי לימוד הנוגעים ישירות לתחומי מדעי החברה ,הסביבה ,ההסטוריה של המדע ,וכדומה,
צעד שנועד ליצור עניין אצל תלמידים והוריהם ולהציג את לימוד העברית כהשקעה לטווח ארוך
שתשרת את הסטודנטים במהלך חייהם כלומדים וכאנשי קהילה .כדוגמה לקורסים מסוג זה
המאמר מתאר קורס הנקרא "עברית :לבריאות" שתוכנן בקונטקסט של המחשת העניין בנושאי
רפואה ובריאות בפרופיל של סטודנטים שמטרתם להתקבל ללימודי רפואה .קורס נוסף אותו
אני מתארת הוא "החוויה היהודית באמריקה ",אותו אני מציגה כתרומה לשיח האוניברסיטאי
והכללי בנושא תחושת השייכות של הקהילה היהודית לחברה האמריקאית ,וכמסגרת בה ניתן
להתמודד מעמדת כוח עם ביטויי שנאה ועם קריאות להדרה הנשמעות לאחרונה בחברה
האמריקאית ומוצאות אוזן קשבת בקמפוסים שונים.

ראשיתו של מאמר זה בשאלה שהפנתה אלי מנהלת בבית ספר יהודי מקומי בשעת שיחה
על יצירת מומנטום בתחום הוראת העברית שראשיתו בבית הספר היסודי והמשכו
בתיכון ובמוסדות להשכלה גבוהה :האם יש לי רעיונות העשויים לעזור לה "למכור" את
לימודי העברית להורי התלמידים הצעירים כהשקעה לטווח ארוך שתשרת אותם במהלך
חייהם כלומדים וכאנשי קהילה .הגורם המניע שיחות מעין אלה הוא ,על פי רוב ,מספרי
התלמידים המצויים בירידה ,אך בהקשר הרחב המדובר ביכולתם של בתי הספר
והמוסדות להשכלה גבוהה לבנות ולשמר ערכים הקשורים בשפה בהקשרה ההיסטורי,
התרבותי והחברתי; ליצור עניין רחב בתכנים הנלמדים; ולתרום למוניטין של המוסד
ושל התלמידים אותם הוא מכשיר .בכל מסגרת חינוכית אנחנו מתמודדים עם הצורך
למשוך לומדים ,להשאיר אותם במסגרת הלימודים לאורך זמן ולתרום להצלחתם
ולתחושת ההישגיות שלהם .כשעוסקים בשפות הפחות נפוצות במסגרות ההוראה
( ,)LCTLsובמיוחד במצבים בהם לימודי השפה אינם לימודי חובה (למשל ,כשמדובר
בעברית ,במצבים בהם תלמידים במוסדות יהודיים אינם חייבים ללמוד עברית ,או
כאשר תלמידים בבתי ספר תיכוניים או באוניברסיטאות בוחרים בשפה אחרת גם כשיש
להם רקע בסיסי בעברית ,או אין להם עניין בשיעורי שפה מעבר לחובת לימודי הלשון
הבסיסיים) ,האתגר הוא קשה במיוחד .היום ,כבשעת השיחה עם מנהלת בית הספר ,אין
בידי תשובה מנומקת המניחה את הדעת ,בוודאי לא כאסטרטגיה המתאימה לכלל
העוסקים במלאכת ההוראה לאורך השנים שבין בית הספר היסודי והאוניברסיטה .אך
בניסיון לחשוב לאחור ולצאת ממקום המוכר לי היטב ,פניתי בכיוון העשוי לשרת את
אנשי התוכניות לעברית במהלך ארבע השנים שבהן יש לנו גישה לסטודנטים במוסדות
להשכלה גבוהה .במאמרים קודמים הצבעתי על דרכים לפתח בשיעורי העברית ,בכל
הרמות ,מיומנויות כלליות ,ולהמחיש את הישגי התלמידים באמצעות סטנדרטים
1
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הקשורים למיומנויות אלה 2.כאן אני מתמקדת בשתי מטרות אותן אני מציעה לבנות
לתוך תוכנית הלימודים בקורסים המתקדמים :האחת היא ליצור בשיעורי העברית
מומנטום העשוי לתת לתלמידים יתרון בשעה שהם פונים לשוק העבודה או ללימודים
גבוהים בבתי ספר למשפטים ,רפואה או מנהל עסקים ,יתרון בו מתעניינים ,בנוסף
לתלמידים עצמם (ולעיתים יותר מהם) ,הורים לתלמידי התואר הראשון ,לתלמידי
תיכון ,ולעיתים קרובות כבר הורי תלמידים בבתי הספר היסודיים 3.המטרה השנייה היא
ליצור סביבת לימודים המעודדת את הסטודנטים ,יהודים ושאינם יהודים ,להתבונן
בחברה האמריקאית באמצעות נושאים הקשורים לזהות היהודית-האמריקנית
ולדינמיקות השונות הבנויות לתוך זהות זו ,ולחשוב על מקומם כאזרחים השותפים
ליצירה החברתית והתרבותית בארצות הברית.
כדרך להשגת מטרות אלה אני מציעה שינוי באופיים של קורסי השפה המתקדמים
ומעבר מתחומי הספרות ,התיאטרון ,הקולנוע והמדיה לנושאים הקשורים ישירות
לתחומי מקצוע שונים ולתופעות חברתיות והיסטוריות הנבחנות מזוויות שאינן קשורות
בהכרח לשפה ולתרבותה .אם בוחנים את ההיצע הנוכחי של הקורסים בעברית במוסדות
להשכלה גבוהה ברמת התואר הראשון ומעבר לקורסי הלשון הבסיסיים ולעברית
הקלאסית לסוגיה ,ניתן לראות שההיצע בנוי על ספרות ,תיאטרון ,מדיה וקולנוע,
ולעיתים תרבות כמושג כללי 4.קורסים אלה בנויים על טקסטים ספרותיים ועיתונאיים,
סרטים ,מחזות ,תכניות טלוויזיה וכדומה ,בהם אנו דנים ,לעיתים קרובות ,בהקשר של
התופעות החברתיות אותן הם מייצגים .פה אני מציעה להתמקד בתופעות החברתיות
כנושאי הקורסים עצמם ,ולהשתמש במקורות הנוגעים ישירות לתחומי מדעי החברה,
הסביבה ,ההיסטוריה של המדע ,וכדומה .אני פונה בכיוון זה מעמדה של ניסיון מוגבל
אך מבטיח :באוניברסיטה של טקסס באוסטין אנחנו מציעים קורס בעברית לסטודנטים
בשלב המתקדמים (שנה שנייה ואילך) העוסק בטכנולוגיה בישראל 5.הקורס פותח על ידי
חברתי לעבודה ענת מימון ,ועד כה הוא מושך סטודנטים במספר יחסית גדול ,באופן
משמעותי גדול ממספר הסטודנטים המתעניינים בשיעורי ספרות ואפילו בשיעורי
המדיה .עד כמה נצליח לשמור על רמת המעורבות של סטודנטים לאורך זמן קשה לדעת,
אך יש פה פוטנציאל ליצירת עניין בתכנית הבנויה על שיעורים מסוג זה ,במיוחד אם
אנחנו מגוונים את ההיצע ומציעים קורסים שונים במחזורים בני שנתיים-שלוש .כדוגמה
אני מתארת כאן שני קורסים הנמצאים בשלב פיתוח ומשקפים חשיבה מעין זו" :עברית:
לבריאות" ו"החוויה היהודית באמריקה".
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במיומנויות חשיבה מסדר גבוה בכיתות הלשון  , Hebrew Higher Education 19 (2017) ".עמ' .102–95
בזמן הרצאתי בנא"פ היו שהגיבו בספקנות לחשיבה בכיוון הורי התלמידים כשהמדובר במוסדות להשכלה גבוהה .נסיוני
לאורך השנים מורה שמעורבותם של הורים בהחלטות הנוגעות להרשמה היא משמעותית ,במיוחד כשהמוסד לוחץ בכיוון
השלמת לימודי התואר הראשון בארבע שנים או כשקיימת מגמת עלייה בשכר הלימוד.
לצורך המאמר עברתי על ההיצע בעשרים ושש התוכניות הגדולות (אותן זיהיתי דרך אתר האמ.אל.איי) ,בהן הסיכוי
למצוא שיעורים ברמת מתקדמים גדול יותר .גם אם קשה לעיתים לעמוד בדיוק על ההיצע כשהמידע על קורסים
ספציפיים נגיש לאנשי המוסד עצמו בלבד ,אני מרגישה בטוחה במסקנה לגבי סוגי הקורסים העומדים ככלל לרשות
התלמידים.
בשלב זה הסטודנטים הם ברמת הביניים הגבוהה או מעבר לכך.
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עברית :לבריאות
במסגרות בהן לא ניתן לדבר באופן ישיר על העדפה מתקנת מחשש לתביעות כדוגמת
פישר נגד האוניברסיטה של טקסס 6,למשל ,משתמשים בבתי ספר ללימודי עסקים,
משפטים ,ורפואה ,בהצהרות המדגישות העדפה לרב-תרבותיות ובביטויים כ-
” “bilingual skills” or “multilingual proficiencyכדרך עקיפה להתייחס באמצעות
השפות הבנויות לתוך סיפורי החיים לזהויות אתניות של המועמדים וכאמצעי לסינון
מועמדים באמצעות כישורים ייחודיים 7.ידיעת שפה זרה ברמה מתקדמת מהווה יתרון,
וידיעת עברית מודרנית ברמה מתקדמת מאפשרת לסמן את הלומד כמי שמוכן להתמודד
עם אתגריה של שפה קשה שאינה נפוצה .עבור מי שמחפש את סימניה של זהות אתנית,
יכולה העברית לסמן את הלומד כמי שבא מרקע יהודי או נחשף לתרבות היהודית .ואם
אנחנו מפתחים קורסים העוסקים בחברה הישראלית כחברה עתירת טכנולוגיה
ומתקדמת בתחומי המדע ,הרפואה והעסקים ,ביכולתנו לעזור למועמדים להדגים את
מעורבותם בנושאים אלה כשהם כותבים את הצהרת המטרות והמאמרים הקשורים
לבקשות הקבלה ללימודים מתקדמים ומנסים ליצור לעצמם פרופיל ייחודי .הרעיון אינו
חדש – קורסים כדוגמת " "Business Spanishאו ” “Business Frenchקיימים זה שנים
במספר מוסדות להשכלה גבוהה ובמסגרות שונות בשוק הפרטי .שילוב של קורסים כ-
 Medical Latinו Medical Hebrew-בתוכנית הלימודים של סטודנט ,לדוגמה ,מצביע על
פרופיל המוליך ללימודי רפואה ,ובוודאי אם יש התייחסות לקורסים מעין אלה בהצהרת
המטרות ,בגיליון הציונים ובמכתבי ההמלצה .קורס העוסק בנושאים כהפרטה בתנועה
הקיבוצית ,מתווה הגז ,או פיקוח על מחירי מצרכים ושירותים יכול להועיל לסטודנטים
הפונים למנהל עסקים ,וכן הלאה" .עברית :לבריאות" (ובגרסה האנגלית Medical
 )Hebrewמיועד ,אם כך ,לסטודנטים החושבים במושגים של " "pre-medולאחרים
המתעניינים בנושא .הקורס מקיף סמסטר מלא ( 13–12שבועות נטו) ושלוש שעות
שבועיות .כל סעיף בתוכנית להלן מייצג פחות או יותר שבוע ,ובכל שבוע מוצג קטע
קריאה ובעקבותיו שורה של פעילויות המחייבות מחקר אישי או קבוצתי ,התמודדות עם
אוצר מילים רלוונטי ,איתור קטעי קריאה נוספים הקשורים לנושא ושיחות כיתתיות.
עברית :לבריאות
● אתיקה רפואית
המתת חסד
הפסקת הריון
טיפול בנפגעי מלחמות אזרחים (סוריה)
6

7

אביגייל פישר ורחל מיכאלביץ' ,שתיהן סטודנטיות לבנות שלא התקבלו לאוניברסיטה של טקסס באוסטין ב ,2008-הגישו
תביעה נגד האוניברסיטה בשל מה שהן ראו כשימוש בגזע כקריטריון שאיפשר לקבל ללימודים תלמידים בעלי הישגים
נמוכים משלהן .התביעה נדחתה על ידי בית משפט מקומי ב ,2009-ופישר המשיכה בערכאות שונות עד שתביעתה נדחתה
סופית על ידי בית המשפט העליון ב . 2016-זוהי אחת ממספר תביעות בעלות פרופיל גבוה שנועדו לשים מכשול בפני העדפה
מתקנת במוסדות להשכלה גבוהה.
את הנושא פיתחתי בפרוייקט מחקר אותו ערכתי עבור מחלקת הביטחון הפדרלית.
Esther Raizen and Christian Glakas, 2012. Flagship, Zero to Two. Preparing for advanced proficiency in
world languages: past, current and future collaborative efforts involving the Department of Defense and
institutions of higher education. Submitted to NSEP and the Department of Defense.
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● הרפואה במסורת היהודית
שבועת הרופא
רפואה והלכה
● מוסדות רפואה ובתי חולים בישראל
ביטוח בריאות
תיירות מרפא
רפואה פרטית וציבורית
● רפואה מגדרית
רפואה נפרדת לגברים ונשים?
מחלות בלתי-נראות
● תעשיית התרופות והמכשור הרפואי
טבע (תעשיות פרמצבטיות)
הייג'ינקס (אפרת רייכמן ,סטארטאפ)
● קוסמטיקה ובריאות
אהבה (מעבדות ים המלח)
קוסמטיקה טבעית (מורז-כפטן)
● מונחים :מערכות הדם ,העצבים ,השרירים והשלד
● רפואה גריאטרית
תוחלת חיים ואיכות חיים
מרכזים רפואיים שיקומיים
● רפואה אלטרנטיבית/משלימה
הומאופתיה
רפואה סינית
● הכשרת רופאים ומתמחים
בתי ספר לרפואה בישראל
קליטת רופאים עולים
● מחקר רפואי ויישומו
מריחואנה רפואית
שיקום נכי צה"ל (משרד הביטחון)
קטע הקריאה הפותח את השבוע העוסק ברפואה מגדרית ,למשל ,הוא התקציר למאמרה
של אומי לייסנר "רפואה מגדרית ,האם היא טובה לנשים?" .8אוצר המילים לקוח
מתחומי המגדר והמחלות הבלתי-נראות ,ובין הפעילויות אני כוללת שיחה על ההבדל בין
מחלות אופייניות למגדר (לדוגמה הפרעות הורמונליות ספציפיות) לבין בחינת הבדלים
ביולוגיים בין נשים וגברים והשפעותיהם על מערכות הגוף ועל תסמיני מחלות .אני
מבקשת מהסטודנטים לקרוא חלקים נוספים ממאמרה של לייסנר ,להציג דעות בעד
ונגד ,ולאשש את טענותיהם בהתייחסות למחלות ספציפיות ,וכסיכום לשבוע אני
8

המשפט כרך טז ( ,)2–1מאי .2011
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מבקשת מהם לבנות תוכנית לכנס בנושא רפואה מגדרית ,לחשוב על משתתפים
פוטנציאליים ,ולמצוא מידע על כנסים שנערכו בארץ (ומכאן להגיע לשיחה על הדרה
מגדרית).
עבור הנושאים הנכללים בקורס זה לא קשה לאתר קטעי קריאה ,ומבחר החומרים
העומד לרשותנו הוא גדול ומגוון ,אולם התמונה שונה כשהמדובר בקורס נוסף הנמצא
בהכנה ,שנושאו החוויה היהודית באמריקה – כאן מתבקשת השקעה בכתיבה או
בתרגום ,כיוון שרוב החומרים בנושא כתובים באנגלית.
החוויה היהודית באמריקה
בעקבותיה של מערכת בחירות שהעמידה בסימן שאלה ברור גם את מקומה של
הגלובליזציה וגם את ערך הרב-תרבותיות במרחב השיח המקומי ,והעלתה חששות
כבדים לגבי התעוררות מחודשת של סנטימנטים אנטישמיים בחברה האמריקנית ,נראה
לי שתחושת השייכות של הקהילה היהודית לחברה האמריקנית תעמוד על הפרק בשנים
הקרובות בשיח הקהילתי האוניברסיטאי והכללי ,לא פחות משאלת התמיכה בישראל.
וזו אחת מנקודות המוצא לדברי כאן – אפשר שבכוחנו להזרים אנרגיה לשיח
האוניברסיטאי ,ולענות לצורכיהם של תלמידים שיש להם עניין בנושא כשלעצמו בשל
מעורבותם בארגוני סטודנטים יהודיים ,הרקע אותו הביאו מבית ההורים ,או הרצון
להתמודד עם אתגרים במסגרת קבוצתית בה מוצא היחיד תחושת ביטחון ושייכות.
בראיון לרגל הופעת ספרו  The Genius of Judaismפרש ברנרד אנרי לוי את התאוריה
שלו לגבי התעוררות האנטישמיות והיכולת של יהודים ,בארצות הברית כבצרפת,
להתמודד עמה ולצאת כשידם על העליונה בהתבסס על מערכת הערכים שלהם ,הדגש
התרבותי על החובה לזכור ,ומסורת הלמידה שהיא עדיין חזקה מאוד בחברה היהודית9.
הדיון באנטישמיות ,מימין ומשמאל ,אינו מנותק ממכלול הנושאים הקשורים בהוראת
העברית ,וגם אם אינני עוסקת כאן באנטישמיות ,אני נוגעת בנושאים הקשורים לזהות
היהודית וליכולת להתמודד עם עוינות תרבותית וחברתית שהאנטישמיות היא אחת
מגילוייה .עולים בזכרוני דברי ביקורת שכתבתי לפני שנים רבות בתגובה להרצאה שנתן
גלעד מורג בוועידת נא"ף במקסיקו סיטי ובה דיבר על חיזוק הזהות היהודית באמצעות
לימודי העברית – קראתי למאמר ״כלים אנו צריכים ולא אידיאולוגיה.״ 10שנים רבות
עסקתי בפיתוח כלים ,והנה אני מוצאת את עצמי בתחום האידיאולוגיה – לא בכיוון
הזהות היהודית באופן כללי אלא ספציפית בכיוון הזהות היהודית האמריקנית ככזו.
בעניין זה ראוי להזכיר את עבודתו של אלן מינץ ,שהציע לפני כשלושים שנה במאמרו
"שחיקת האידיאולוגיה של תרבות עברית באמריקה והשלכותיה על הוראת העברית
באוניברסיטה" ,נקודת מבט ייחודית על מצב הוראת העברית בארצות הברית11.
במאמרו הציע מינץ קווים מנחים לבחינה מחודשת של ה"הגמוניה הישראלית" בתחום
9

Bernard Henri Lévi, The Genius of Judaism. Trans. Steven B. Kennedy. New York: Penguin Random
הראיון עם פאריד זכריה שודר בחמישה עשר בינואר House, 2017. .2017
 10ר' גלעד מורג" ,לשאלת הזהות היהודית בהוראת השפה העברית Hebrew Higher Education 10, 2002 ".וכן אסתר
רייזן" ,כלים אנו צריכים ולא אידיאולוגיהHebrew Higher Education 11, 2004 ".
11
Alan Mintz, “The Erosion of the Tarbut Ivrit Ideology in America and the Consequences for the Teaching
בעקבות הרצאה בוועידת נא"ף בof Hebrew in the University.” Shofar 9:3, Spring 1991 .1990-
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הוראת העברית באמריקה ,תוך עיון בערכיה ותוצריה של "תרבות עברית ".התזה
שהעלה היתה ש"הרציונל הנוכחי מאחורי הוראת העברית ,המבוסס על הקשר לישראל,
קיבל מימד דומיננטי בשל ה ִריק שנוצר עם התמוטטות 'תרבות עברית' כהשקפת עולם".
( )53כנקודות מפתח לדיון שהוא קיווה ליצור בקרב העוסקים בהוראת עברית הציע מינץ
שלושה עקרונות :הכרה בעברית כמפתח לציוויליזציה היהודית לאורך הדורות; קבלת
העברית כלשונם של יהודים לתפוצותיהם ולא רק של אלה החיים ויוצרים בישראל;
והתייחסות לתרבות העברית באמריקה כמסורת אינטלקטואלית שבכוחה להציע מגוון
של יצירות בעלות ערך אסתטי ופדגוגי שנושאן הוא אמריקה .זהו דיון מתחייב היום,
כשם שהיה לפני כשלושים שנה ,וחבל שעלינו לנהל אותו בלעדיו .כאן ,ובמחשבה משיקה
לזו של מינץ (שהרי הוא עוסק במסורת האינטלקטואלית ואני יוצאת לתחום המקיף את
החוויה היהודית-אמריקאית בכללותה) ,אני טוענת שבאפשרותנו לחשוב על לימודי
העברית כאחד המפתחות לחיזוק תחושת הזהות היהודית כזהות מקומית-אמריקנית,
ומציעה לכלול בתכנית הלימודים קורס בעברית לתלמידים מתקדמים בנושא החוויה
היהודית-אמריקנית .קורס זה מקיף יצירה עברית באמריקה ,היסטוריה של ההגירה
היהודית ,הפילנטרופיה היהודית ,מקומם של יהודים בחינוך ובמדע ,ספרי בישול
ומסורות קולינריות ,שחקני קולנוע וקומיקאים יהודיים ,גנגסטרים יהודים ועוד ועוד.
נושאים ,כמובן ,אינם חסרים .מטרתי אינה לתאר את הכוחות השונים הפועלים בקהילה
היהודית האמריקנית (זרמים וקהילות ,התבוללות ונישואי תערובת וכיוצא באלה,
נושאים בהם אני נוגעת בקצרה) אלא ללכת בכיוון המעמיד את היהודים בתוך הפעילות
החברתית הכללית ,כגון התנועה לזכויות האזרח ,התנועה לשמירת איכות הסביבה,
וכיוצא באלה .כך כשאני חושבת על פרס נובל במדעים אני חושבת במושגים של תחומי
פעילות מדעית כתוכנית החלל האמריקנית או המלחמה באיידס; או כשאני מתייחסת
לתופעת רות ביידר גינצבורג או לברני מיידוף ,להבדיל ,אני מתמקדת בנושאים כלליים
הקשורים לחברה האמריקנית – וול סטריט ,אתגרים לרשות השופטת ,וכדומה .מטרתי
היא להגיע בסופו של הקורס להבנת השייכות לחברה האמריקאית והכרת התופעות
הקיימות בה – לחיוב ולשלילה – כנקודות שבהן הזהות היהודית והאמריקנית הן זהות
אחת שאין עליה עוררין .וממקום זה ניתן ,אולי ,להתמודד מעמדת כוח עם ביטויי שנאה
ועם קריאות להדרה הנשמעות לאחרונה בחברה האמריקנית ומוצאות אוזן קשבת
בקמפוסים שונים .גם כאן אין המדובר ברעיון חדש ,שהרי קורסים מעין זה מוצעים מדי
פעם במסגרת לימודי היהדות ובאנגלית – החידוש הוא בעיבוד הנושא אל תוך לימודי
השפה .כבר בשיעורים ברמת המתחילים ניתן לשלב חומרים משלימים בנושא הזהות
היהודית באמריקה בחומרים הקיימים .למשל כשאנחנו מדברים על מקצועות ,אכניס
שאלה על קומיקאים ,אבקש מהסטודנטים לחשוב על כמה קומיקאים יהודיים
באמריקה ולספר עליהם במושגים פשוטים ,ואודיע להם בהזדמנות זו שבשנה הבאה נציע
קורס על החוויה היהודית באמריקה ובו נדבר ,בין היתר ,על קומיקאים יהודיים .או
כשאנחנו מדברים על אוניברסיטאות בישראל ,אוסיף לשיחה שאלה על אוניברסיטאות
כייל ,פרינסטון והרווארד – האם יהודים תמיד יכלו ללמוד בהן? או איפה אפשר למצוא
עברית בסמלי האוניברסיטאות האמריקניות ,ומה המשמעות של העברית בהקשר
הסמל? (לדוגמה מגדל השעון באוניברסיטה של טקסס" ,אורים ותומים" של ייל ,או
"יכין ובועז" באוהיו וסליין).
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להלן התוכנית לקורס ברמת המתקדמים – גם כאן המדובר בקורס שאורכו סמסטר מלא
והבנוי על שלוש שעות שבועיות.
החווייה היהודית באמריקה
● היסטוריה של ההגירה היהודית
גלי הגירה וסיפורי קליטה
נקודות כניסה וניידות
● קהילות מרכזיות וארגונים קהילתיים
● יהודים בתנועה לאיכות הסביבה
רבנים למען עצי הסקווייה הנאה
● אנטישמיות והגבלות במוסדות להשכלה גבוהה
הרווארד ,ייל ופרינסטון; תנועת ה -בי די אס
● יהודים במערכת המשפט
לואי ברנדייס ,ארתור גולדברג ,אלינה קגן ,רות ביידר גינצבורג
● מדענים יהודים
גרטרוד בל עליון; סטיבן ויינברג; ריצ'רד פיינמן
● יהודים בתעשיית הקולנוע והמדיה
סטיבן שפילברג; קירק דאגלס; ברברה סטרייסנד; נורה אפרון
● יהודים בעולם הפשע
באגסי סיגל; מאיר לנסקי; ברני מיידוף
● קומיקאים יהודיים
פאני ברייס; לני ברוס; וודי אלן; מל ברוקס; ג'ואן ריברס; שרה סילברמן
● פילנטרופיה יהודית
הג'וינט; יוליוס רוזנוולד; קרן שוסטרמן
● יהודים וחירות הפרט
עידן מקארתי ,עשיריית הוליווד
המצעד למונטגומרי (רבי אברהם יהושע השל)
● נשים ופמיניזם
בטי פרידן; פיליס צ׳סלר; איימי שומר
להלן אני מציגה את קטע הפתיחה לשיעור בנושא איכות הסביבה ,אותו כתבתי לצורך
השיעור .אוצר המילים לשבוע זה מתמקד באמצעי שכנוע ,עצומות ,ודרכי הבעת מחאה
ותמיכה.
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רבנים למען עצי הסקוויה הנאה (רדווד)
ב 1995-החלה קבוצה של אקטיביסטים יהודיים לפעול להגנת עצי הסקוויה הנאה (רדווד)
בקליפורניה באיזור שנרכש עוד בשנות השמונים על ידי חברת  MAXXAMבהנהגת צ'רלס
הורוויץ ,בעל הון מיוסטון .במכתב שכתבו האקטיביסטים להורוויץ לפני יום כיפור ,הם פנו
לאתיקה היהודית שלו והפצירו בו לעצור את קצב כריתת העצים על ידי החברה .לאחר שרבי
לסטר שרנברג מקהילת בית אל ביוריקה גינה את הורוויץ בפומבי ,ארגן רבי סמואל קרף
מקהילת בית ישראל ביוסטון פגישה בין שרנברג והורוויץ שנסתיימה ללא תוצאות .שנה לאחר
מכן כתבו שלושה רבנים מכתב פומבי להורוויץ ,אותו פרסמו בעיתון מקומי ביוסטון ,והפצירו
בו לעשות "תשובה שלמה" ולהגן על עצי הסקוויה .בט"ו בשבט של אותה השנה הנהיגו
הרבנים קבוצת מתפללים ,יהודים ושאינם יהודים ,בטקס נטיעת עצים על אדמה השייכת
לחברה .רבי שרנברג הופיע בישיבת של בעלי מניות של  MAXXAMב ,1998-והפציר בהם
לחשוב על המימד המוסרי והדתי של כריתת העצים .הוא הגיש להורוויץ עצומה חתומה על
ידי שלושים ושמונה רבנים שקראו לו להפסיק את הרס יערות הסקוויה .שנה לאחר מכן,
ובעקבות לחצים של הקואליציה לאיכות הסביבה והחיים היהודיים ) ,(COEJLהסכימה
 MAXXAMלמכור חלק מהשטח למדינת קליפורניה (תמורת מאות מיליוני דולרים) וליצור
בו שמורה בה יוגנו עצי הסקוויה ,וכן לנהוג בזהירות בשטחים שלה בהם עדיין קיימת כריתת
עצים .החברה פשטה את הרגל ב 2005-אך המשיכה בפעילותה.
עצי הסקוויה הם מהגבוהים בעולם – רבים מהם מגיעים לגובה של מעל למאה מטרים
ויכולים לחיות אלפי שנים.

כפעילויות הבנויות לתוך היחידה אני מכוונת את הסטודנטים לשיחה על עמדת המין
האנושי כלפי הסביבה ,ובהתייחסות לסיפור הבריאה אני מובילה אותם להבין את חובת
השימור בניגוד לתפיסת השליטה בטבע ,כעמדה המוסרית של אקטיביסטים יהודיים.
בהמשך כותבים הסטודנטים מכתב לצ'רלס הורוויץ ומכתב תשובה מעורך הדין של
הורוויץ ,ומתכננים הפגנת מחאה נגד הורוויץ והפגנת נגד לתמיכה בו.
כשם שטען מינץ בהקשר התרבותי ,הדגש על שימוש בחומרים לשוניים ותרבותיים
אותנטיים מוביל באופן ברור לכיוון החוויה הישראלית כשהיא הנותנת את הלגיטימיות
להוראת העברית .משמעות הפנייה לכיוון החוויה היהודית האמריקאית היא שעלינו
ליצור מערכת חדשה של חומרי לימוד הנכתבים במיוחד לצורך זה .כאן ,כמובן ,עולה
שאלה לגבי האותנטיות ,ומכאן הערך ,של חומרים מעין אלה .ככלל ,נראה לי שעלינו
להיות פתוחים לחשיבה במושגים רחבים וכוללים כשהמדובר באותנטיות כמושג ובדרך
בה היא מתפרשת בהתייחסות לתלמידי השפה ,למטלות בהן הם מעורבים ,ולמצבים
השונים הנוצרים בכיתות הלשון שהם כשלעצמם אותנטיים למסגרת זו ומצדיקים,
לדעתי ,שימוש בחומרים מיוחדים – זהו נושא לדיון נפרד .אך אני מקווה שגם המקפידים
בנושא האותנטיות יקבלו את עמדת המוצא שלי :בקטעים שאותם אני יוצרת לצורך
הקורס ,כדוגמת הקטע העוסק בעצי הסקוויה ,אני יוצאת מעמדה של תחקירנית הכותבת
קטעים קצרים בעלי אופי אנציקלופדי ,ומשתמשת בלשון המתאימה לעמדה זו ,בהנחה
שסטודנטים בכיתות המתקדמות יוכלו להתמודד עם הטקסט ולהפנים את אוצר
המילים והמבנים התחביריים באמצעות הטקסט עצמו והתרגילים הנלווים.
בזמן הרצאתי בנא"ף היו בין הנוכחים כאלה שטענו שהמעבר לקורסים מהסוג אותו
אני מציעה בא על חשבון ההזדמנות לחשוף את הסטודנטים לתרבות היהודית לדורותיה,
ושעדיף להשקיע בקורסים מתקדמים שעניינם תרבות .ואכן ,משמעות השינוי אותו אני
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מציעה היא שנושא התרבות יידחק במידת מה הצידה .נראה לי שעלינו לקבל כעובדה
שקיים עניין מוגבל בקורסים מתקדמים בעברית המתמקדים בספרות ,במדיה ,ובתרבות
ככלל ,ולדבר אל לב הסטודנטים באמצעות עניין מסוג שונה .נסיון השנים הקרובות יראה
אם אמנם המדובר בצעד שיאפשר לנו לשמור מספר גדול יותר של תלמידים במסגרת
לימודי העברית לאורך זמן ,לחזק את יכולתנו להשפיע על צמיחתם כלומדים וכאנשי
קהילה ,ולתרום בכך למוניטין של התוכנית ותלמידיה.
.
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כיצד נלמד את "את"?
אור רוגובין

אוניברסיטת באקנל

מבוא
הוראת המילית "את" מציבה את אחד האתגרים העיקשים ביותר בכיתת המתחילים – הן
למורה והן ללומדים .ובכל זאת ,הדיון המקצועי בדרכי הוראת הנושא חסר .להשלמת הפער
מכוון מאמר זה .תחילה יוצגו מעמדה התחבירי המיוחד של "את" והקשיים שמעורר מעמד זה
בתהליך הלמידה .לאחר מכן ייבחנו בקצרה הצעותיהם של ספרי הלימוד הקיימים להוראת
העניין ,ואז תוצג דר ך אחת להוראת הנושא ולתרגולו המשמשת אותי כעשור .בניגוד לדגש
המושם כיום על הוראת "עברית בעברית" ועל "ידע של השפה" ,שיטתי בהוראת "את"
מתבססת על הקניית ידע תאורטי "על השפה" ,וזאת באמצעות שילוב של הוראה מפורשת
באנגלית של מונחי יסוד כלליים בתחביר עם משימות תרגום .גישה זו סותרת תפיסות אחדות
המקובלות כיום בהוראת שפה זרה ,והסעיף האחרון במאמר יוקדש לליבון כמה סוגיות
תאורטיות בנושא זה.

"את" :תופעה לשונית ואתגר דידקטי
למגינת לבם של המורים (וששונם של הבלשנים)" ,את" היא תופעה רבת-פנים וחמקמקה
למדי בשפה העברית .על פניו ,זוהי מילת יחס המקשרת בין הפועל למושא הישיר ,אולם
להבדיל ממילות יחס אחרות (ב ,עם ,על) ,היא נטולת תוכן סמנטי המביע את סוג היחס1.
לכן יש הרואים ב"את" סימון בלבד של יחסת המושא הישיר .אלא שכסימון יחסה "את"
היא חריגה בעברית ,שאינה מקצה סימון מיוחד ליחסות אחרות ,ואף רווית-סתירות,
שכן אחד ההבדלים המובהקים בין סוגי המושא בעברית הוא שהישיר ,להבדיל מהעקיף,
מתקשר לפועל ישירות ,בלא חציצה או תיווך – למעט "את".
בספרות המקצועית זוכה "את" להגדרות שונות ולעתים חלוקות .גזניוס משתמש
במונח "את "particle-המסמן את האקוזטיבי 2.חיים רוזן משתמש במונח "-caseאת"
ומדגיש את הקישור שהיא יוצרת בין הפועל למושא (",("verbs governing the ET-case
ובעברית נמצא אצלו את הצירוף "סימן היחס את" 3.גלינרט נמנע מן השימוש במונח
"יחסה" ( )caseוקובע כי "את" היא  ,definite object markerוכן מילת יחס המציגה מושא
ישיר 4.עוזי אורנן מתעקש לכלול את "את" ברשימת מילות היחס ,ועדנה עמיר-קופין
ושמואל בולוצקי משתמשים במעין מינוח משולב 5.propositional-like particle ,כיום
נפוצים במיוחד במחקר המונחים "סמן מושא" או "המילית 'את'"" 6.מילית" ()particle
מציינת מונח גג כללי יותר ממילת יחס ועוקפת את ההבחנות הבלשניות שאינן נחוצות
לצורכי הדיון בהוראת הנושא ,ולכן היא שתשמש אותי פה.
 1גבי דנון מבחין בכל זאת כי בעברית המדוברת הצירוף השמני המצטרף ל"את" אינו רק מיודע ,אלא גם מציין אינדבידואל
וכך "את" מבדיל בין הספציפי ללא-ספציפי ,כלומר יש לו תוכן  .עניין מורכב זה אינו רלוונטי להוראת השימוש ב"את" .ראו
דנון .2008
. Gesenius. 2006. 362. 2
 ;Rosen. 1966. 62–63. 3רוזן.107 .1977 .
.Glinert. 2004. 12, 157; Glinert, 1994. 59. 4
 5אורנן .תשל"ט. Coffin and Bolozky. 2005. 225.;102 ,53 .
 6דנון .תשס"ט ;253 .בליבוים .תשנ"ה.73 .
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באשר לחוקיות הופעתה של "את" שוררת דווקא תמימות דעים" :את" תבוא לפני
המושא הישיר המיודע ,או ,בניסוח א .בן-אור" ,את" מציינת "יחס-פעול" (היחס שבין
הפועל למושא שלו) ותבוא לפני מושא ישר (ישיר) שהוא שם מיודע ,כלומר:
א .לפני מושא ישיר המיודע בהא הידיעה (אם כמילה בודדת ,אם כסמיכות מיודעת ,ואם
לאחר שם מספר או כמתים ,כגון "כל"" ,רב"" ,מחצית").
ב .לפני מושא ישיר שהוא שם פרטי (או כינוי רמז" :זה"" ,אלה"" ,זו").
ג .לפני מושא ישיר שבו כינויי קניין חבור.
(בן-אור מציין גם כי "את" תבוא גם לפני "כל" אף בלא ידוע ,כגון "נתתי לכם את כל-
עשב" [בראשית ח ,כט] אולם אפשרות זו אינה פעילה בעברית הישראלית).7
זוהי חוקיות פשוטה יחסית הניכרת היטב על פני השטח .ובכל זאת ,כפי שיעידו ודאי
מורים רבים ,אף אם עולה בידי הלומדים לרכוש את השימוש הנכון ב"את" בשלב
הראשוני ,רבים מתקשים לשמר אותו לאורך זמן .כאשר העברית שבפיהם נעשית
מורכבת ותובענית יותר ,נוטים גם הטובים שבתלמידים וגם בשלבים מתקדמים של
לימודיהם להשמיט את המילית או להוסיפה שלא לצורך ("אני אוכל את במסעדה; את
הילד אוכל לחם; אני רואה דויד").
אחד המכשולים כרוך בקבוצה רחבה של חריגים .כך ,שמות בני משפחה המסתיימים
באלף (המסמנת את הא הידיעה בארמית) מיודעים ולכן יצוינו ב"את" (ותקנית לא תבוא
לפניהם הא נוספת) ,ואילו קבוצה גדולה של מילים הנתפסות באורח אינטואיטיבי
כשמות עצם פרטיים ,כגון שמות של שפות ותחומי לימוד ,אינן נחשבות למיודעות ולכן
לא תקדימן המילית .דווקא כל אלה תופסים נתח נכבד מאוצר המילים הבסיסי ביותר
וזוכים לביטוי שכיח במיוחד בחומרי הלימוד.
מכשול יסודי יותר לרכישת השימוש ב"את" מזהים קופין ובולוצקי :הלומדים
מתקשים ,ודאי בשעת שיחה בעברית ,לזהות את המושא הישיר וכן לזכור שיש להקדימו
ב"את" במקרה של יידוע ,וכל זאת כאשר אין למילית זאת מקבילה באנגלית 8.אולם גם
בכתב ,די בקיומו של מושא עקיף ,כמו במשפט "אני מראה ליוסף את הדירה" ,או מושא
ישיר מיודע שני ,כגון "אני שואל את המורה את השאלה" ,או אפילו שינוי סדר המילים
במשפט ,כגון "את הדירה הזו אני רוצה להראות למשה" ,כדי להקשות על זיהוי המושא
הישיר שאינו מגיע מיד לאחר הפועל .וכאילו כדי לסבך את העניין עוד יותר ,עניין היידוע
עצמו נחשף רק שלב שלב ברצף הלימוד .בעוד שבעת המפגש הראשוני עם "את" דרכי
היידוע המוכרות ללומדים פשוטות יחסית – הא הידיעה ,כינויי רמז ושמות עצם פרטיים
– ומבליטות את התבנית "את+ה/שם עצם פרטי" ,הרי במקרה של סמיכות מיודעת –
"אני בונה את בית הילדים" – הא הידיעה מרוחקת מ"את" מרחק מילה אחת ,ובמקרה
של "אני מלמד את שלוש מאות וחמישים הילדים שבקיבוץ" ,היא מרוחקת אף יותר.
המצב מסתבך גם בסמיכות שבה כינוי קניין חבור ,כגון "אני בונה את בית דודתי".
סמיכות וכינויי הקניין הם נושאים הנלמדים זמן ניכר יחסית לאחר הוראת "את"  ,כך
שבבוא העת נדרשת הסתגלות למצבים ומבנים חדשים המחייבים שימוש ב"את".
לטענתי ,הקשיים שמציבה המילית "את" גדולים אף יותר בשיטות ההוראה המעמידות
במרכזן מיומנות לשונית ושימוש בשפה בהקשריה התרבותיים .בכל הקשור לשימוש נכון
 7בן-אור ,תשי"ט.179–178 .
.Coffin and Bolozky. 2005. 226. 8
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במילית "את" ,אין מנוס מן הצורך לזהות את המושא ואת דרכי היידוע שלו ,ולשם כך
נדרשת הבנה של תחביר המשפט ,מהו נושא ,מהו פועל ומהם משלימיו ,ותפיסה כוללת
של מבנהו .זה אתגר בפני עצמו ובעיקר עבור ספרי לימוד ועבור מרצים המעדיפים
להקצות לדקדוק ולתאורטיזציה שלו מעמד שולי יותר בסדר היום הפדגוגי שלהם.
המילית "את" מציבה אם כן בפני מורי השפה העברית ולומדיה אתגר ממשי ,הנטוע
במעמד דקדוקי מורכב המחייב התייחסות מיוחדת ואולי אף חריגה מן המקובל
בעקרונות ההוראה הכלליים של העברית כשפה זרה.
"את" בספרי הלימוד
סעיף זה של המאמר בוחן את הסעיפים העוסקים ב"את" בספרים להוראת עברית כשפה
זרה .הבחינה ערוכה בסדר כרונולוגי ומתמקדת בספרים הנפוצים ביותר בארצות הברית
בעשורים האחרונים ,בהתאם לעניינים שעלו בסעיף הקודם:
א .הצגת המינוח הדקדוקי המתאים ,בהירות ההסברים ויעילות דרכי הקנייתם.
ב .הצגת הפער בין עברית לאנגלית ודרכי הגישור עליו.
ג .הקניית היסודות המתאימים להתמודדות עתידית עם מצבים דקדוקיים מורכבים
שלא היו מוכרים בעת המפגש הראשוני עם הנושא.
שיעורים בעברית :שלב א ( )1977מאת עדנה עמיר-קופין ,העשיר בביאורי דקדוק
הניתנים מפורשות בשפה האנגלית ,פותח בנוסחה קצרה במתכונת שתחזור ותופיע
בספרים המאוחרים יותר:
 which links the verb of theאת In Hebrew, there is a special particle
sentence with the definite direct object.9
מיד לאחר מכן מפותחת ההגדרה בהסבר מפורט יחסית על מבנה המשפט :נושא ונשוא,
המושא הישיר והמושא הישיר המיודע .הערת סיום מוקצית למקצועות לימוד ושמות
שפות הנחשבים בעברית ללא מיודעים ולכן לא תופיע "את" לפניהם .זהו הסבר מקיף
מאוד יחסית למצוי בספרי הלימוד המאוחרים יותר (וגם למוקדמים יותר ,כמו
"היסוד") ,אך חבל שלא קיימת בו התייחסות למושא העקיף ,שתחדד את ייחודו של
המושא הישיר10.
עברית מן ההתחלה חלק א' (מהדורה ראשונה  )1990מאת שלומית חייט ,שרה ישראלי
והילה קובלינר מציג את הנושא על דרך הדוגמה:
אני קורא ספר טוב.
אני קורא את הספר של עגנון11.
מיד באותו עמוד מוצג גם דיאלוג העושה שימוש ב"את" ולאחריו מוצגות דוגמות
וניתנים תרגילים וקטעי קריאה המשתמשים בכמה מן הפעלים המצריכים את השימוש
ב"את" :אוהב ,רואה ,מכיר ,רוצה .בסעיף "הערות לשוניות" שנוסף בסוף הפרק
במהדורות מאוחרות יותר ,ניתנים הסברים קצרים לשימוש ב"את" במשפטי שאלה ,אבל
לא מוצגת הגדרה בסיסית ל"את" שאליה יוכלו לפנות תלמידים המחפשים הסבר נוסף
Coffin. 1977. 95 9
.Uvleer and Bronznick. 1998. 25 10
 11חייט ואחרים .152 .2007.
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או ביסוס לידיעותיהם .הסבר כזה ,כנראה ,יספקו המורים בכיתה על פי דרכם .הדרכה
להוראת הנושא ניתנת ב"מדריך לספר" מאת שלי שלוש-ון דן ברוק ומירה שמאלי .שם
נעשה שימוש בצירוף "יידוע מושא ישיר" ,מבלי להגדיר את המינוח ובעיקר מבלי לספק
למרצה את הכלים להקנותו לתלמידים 12.ההדרכה למורה תואמת את גישת הספר :מן
המושא הלא-מיודע אל המיודע ,על פי "מספר קריטריונים ליידוע" ועל דרך הדוגמה
והתרגול 13.המדריך מוסיף גם הערה קצרה בדבר הצורך להראות קיומם של פעלים
המצריכים "את" וההבדל בין עברית לאנגלית בעניין זה .אבל גם המדריך וגם ספר
הלימוד חסרים הסבר מקיף ,או אפילו בסיסי ,על "את" ודרכי פעולתה.
עברית :מפגשים שלב א’ ( ,)1992גם הוא מאת מאת עדנה עמיר-קופין מספק הגדרה:
 precedesאת If the direct object is definite, an additional preposition
the definite direct object.14
אבל מה הוא מושא ישיר? כיצד ניתן לזהותו? להבדיל מספרה מ ,1977-בספרה זה אין
קופין מבארת את המינוחים ואת אופן יישומם בהקשר הנלמד ,אלא מכוונת את הלומד
להסקת הכללים על פי הקשר דקדוקי נתון .הסעיף העוסק ב"את" ניתן במסגרת הוראת
הפעלים "לרצות" ו"לאהוב" המצריכים אותו ,ולאחר ההסבר הקצר באנגלית ,ניתנות
דוגמות זו מול זו של מושא ישיר מיודע ושאינו מיודע" :אני אוהבת מוזיקה קלאסית" –
"אני אוהבת את המוסיקה של מוצארט" .ובכל זאת ,קשה להניח שמן הדוגמות בלבד
יפתח התלמיד הבנה אמיתית של מערכת המינוחים הכוללת מושא ישיר ועקיף ,מיודע
או לא .שוב ,אם כן ,תלוי התלמיד בהרצאה הניתנת בכיתה ואם יידרש להסבר נוסף ,לא
ימצא אותו בספר הלימוד.
דפים ואתרים מאת אסתר רייזן ( ,2015מהדורה ראשונה  )2000מציג דיון מקיף בנושא.
ראשית ,סעיף מבואי שלם מוקדש להגדרה ולהדגמה של המושא הישיר במשפט ,בניגוד
ל object of a proposition-או  ,prepositional objectצירוף קולע ושקוף ,אולי נוח יותר להבנה
מאשר מושא עקיף .מוצגות דוגמות מנותחות ,כולל משפטים מרובי מושאים והשלמות
פועל .לאחר ביאור המינוחים ,הסעיף הבא מציג את ההגדרה המוכרת לנו:
Hebrew uses a marker to connect the verb with the direct object when
the latter is definite. The marker has no meaning. It is a marker in the
sense that it signals that what follows is a definite direct object – there
is no lexical meaning associated with it.15
הספר מציג כמה דוגמות לשימוש ב"את" תוך הנגדה למשפטים מקבילים נטולי
המילית ,והאחרונה בהן כוללת מושא ישיר מיודע כשם .ניתנת לאחר מכן הערה המשווה
בין הדוגמות ומבהירה כי היידוע המובלע בשם עצם פרטי מייתר את השימוש בהא
הידיעה .אז עובר הדיון לדון בשאלות על המושא הישיר ("את מי" אבל רק "מה") ומציין
כי אף ששפות ותחומי לימוד הם שמות עצם פרטיים ,הם אינם נחשבים מיודעים ולא

 12שלוש-ון דן ברוק ושמאלי.33 .2001 .
 13שם.
Coffin. 1992. 132 14
.Raizen. 2015. 166 15
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תקדים אותם "את" אלא בהקשר מסוים ("העברית של משה") .הדיון ממשיך לנטיית
"את" ,להדגמת הפעלים הנוטים להצריך אותה ,ולסעיף מפורט המנתח שגיאות נפוצות:
השמטת "את" כשהיא נדרשת מחד והוספה מיותרת שלה מאידך.
עברית בהקשר ,ספר הלימוד מאת ורדית רינגוולד ,בונית פורת ,ירון פלג ,אסתר שור
ושרה השכל ( )2005מציג הסבר דקדוקי תמציתי ואחריו שתי דוגמות:
 is a preposition that marks definite direct objects in Hebrew. It hasאת
 is written as a separate word. It is used inאת no equivalent in English.
 or aה a sentence after a verb and before a noun with the definite article
proper noun, like names of people and places.16
אני אוהב את העיר העתיקהI like the Old City. .
אני אוהב את ירושליםI love Jerusalem. .
הסבר קצר זה נוגע בשני מישורים :המישור התחבירי המצריך ניתוח – "את" יופיע
לפני מושא ישיר מיודע – והמישור הצורני החשוף לעין – "את" יופיע בין הפועל לשם
עצם מיודע או פרטי .אולם המקרים הנכללים בשני המישורים אינם חופפים לגמרי.
ההסבר במישור הצורני פועל יפה כל עוד מדובר במשפטים פשוטים לפי הדגם הניתן
בדוגמות המצורפות להסבר או בתרגילים (הממוקמים משום מה מרחק רב מן ההסבר
לעיל ,בעמוד  ,)143אבל אינו מתיישם בקלות ,לפחות בלא הרחבה והדגמה נוספות,
במקרים של ריבוי מושאים ,כגון "אני נותן למשה את הספר"; הצטרפות "את" לשם
הפועל ,כגון "אני רוצה ללמוד את הנושא"; או משפטים ממוקדים ,כגון "את הציפור
הזאת רואים הרבה בישראל" .את שני המקרים הראשונים לומדים כמעט מיד לאחר
"את" ,והגדרה צורנית צרה בשלב המוקדם עלולה להקשות על רכישה של מקרים
מורכבים מאוחר יותר .משפטים מרובי מושאים ,בעיקר עם הפועל "לתת" ,יכולים
להופיע בחומרי הלימוד בשלב יחסית מוקדם .עניין החריגות של שמות שפות או תחומי
לימוד ,המובדלים בחלק מן הספרים האחרים כמי שאינם מצריכים שימוש ב"את" ,אינו
זוכה להתייחסות בספר של ברנדייס .יתרה מזו ,ההגדרה המוצעת מניחה ידיעה בסיסית
של מונחים בתחביר מבלי לבארם .הנטל ,אם כן ,מונח פה על כתפי המורה ,ולתלמיד אין
גישה אל דברי ההסבר במקרה הצורך.
עברית בישראל ( )2009מאת גיורא עציון ,מציג דיון תאורטי מקיף בדקדוק של "את".
הדיון פותח ,כמו קודמיו ,בהגדרה המקובלת ,לפיה "את" קודם למושא הישיר המיודע,
ומיד ניתן ביאור מפורט ומודגם של המונחים המשמשים בהגדרה זו 17.ראשית ,נדונים
מושא ישיר ומושא עקיף ,אשר מבודלים זה מזה באמצעות דוגמות ,ואז מבואר ומודגם
הצירוף "שם עצם מיודע" על פי הקטגוריות השונות תוך החרגה של שמות בני משפחה
ושמות של שפות ותחומי לימוד .ההסבר מסתיים בסעיף רב-תועלת המציג קבוצת
משפטים שבהם מושאים שונים ,ואלו מנותחים מבחינת המושאים והיידוע ככלי להבנת
הופעתו או העדרו של "את" .לבסוף מפרט עציון קבוצה שימושית של פעלים הנוטים
להצריך "את".

.Ringvald et al. 2005. 66 16
 17עציון.82 .2009 .
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לסיום הסקירה ,כדאי להתייחס לשני ספרי עזר לדקדוק עברי הנפוצים בשימוש
בארה"ב .לואיס גלינרט מתייחס לסוגיה התייחסות תמציתית למדי המדגישה את
הסתירה הפנימית שב"את" :סמן מושא ישיר בעוד שמושא כזה אמור מתוקף הגדרתו
לא להיות מסומן כלל ,אלא להתקשר ישירות לפועל 18.המקרה המיוחד הוא המושא
הישיר המיודע המסומן ב"את" .סוגי היידוע מפורטים בקיצור בליווי דוגמות והסעיף
מסתיים בהערה על שאלות הכוללות "את" ("את מי" אבל רק "מה").
דיון מפורט הרבה יותר ניתן אצל קופין ובולוצקי .כרגיל ,מוצגת הגדרת פתיחה:
 marks definite directאת In Hebrew the propositional-like particle
objects. It precedes them and links them to transitive verbs.19
לאחר מכן מסביר הספר את קשיי הרכישה של "את" בקרב הלומדים ואת משמעותם
של המינוחים המשמשים בדיון :פועל יוצא הוא פועל שאחריו בא מושא ישיר ,מוצגות
דוגמות המבדלות מושא ישיר מיודע ממושא שאינו מיודע ,מודגש השווה בין עברית
לאנגלית בדרכי ההצטרפות של המושא הישיר לפועל ומן השווה מתברר השונה :ההבדל
בין השפות ניכר כאשר המושא הישיר בעברית הוא מיודע ולפניו יופיע "את" .לאחר מכן
מרחיב הדיון בדרכי היידוע ,מפרט את נטיית "את" ושב אל קו נוסף של דמיון בין אנגלית
לעברית העולה מן הנטייה" :אותם" מקביל ל" "themוכן הלאה .זוהי דרך נוספת שמציג
הספר לזיהוי המושא הישיר בעברית באמצעות מקבילה אנגלית .נראה כי הכותבים ערים
במיוחד לקשיים הכרוכים ברכישת פרק זה בדקדוק העברי וטרחו מאוד לסלק כל מכשול
אפשרי במאמץ העולה אף על זה של כמה מספרי הלימוד.
הספרים להוראת עברית כשפה זרה ,אם כן ,מגלים דמיון עקרוני בהגדרות שהם מציעים
להוראת "את" ,אך נבדלים במידת ההרחבה והתרגול בנושא .ספרה של קופין מ1977-
(וכן היסוד מ )1972-נכתב בתקופה שבה נהוג היה לשלב דקדוק רב בתכנית הלימודים,
בעוד שבשנות התשעים הוסט הדגש מן הדקדוק לטובת תקשורתיות ומיומנות לשונית.
עברית מן ההתחלה אכן ממעט מאוד במתן הסברים דקדוקיים (מהדורת  1990נעדרת
הסברים באנגלית) ,ומיעוט יחסי קיים גם בספרה של קופין מ( 1992-ודאי בהשוואה
למהדורת  )1977וכן בספר של ברנדייס מ ,2005-אשר מתמקד במוצהר "במטרות
תפקודיות בשפה כבסיס להוראת העברית בכל הרמות" להבדיל מהקניית "מידע על
השפה" 20.המטוטלת נעה לכיוון הנגדי עם ספרה של אסתר רייזן ( )2000ולאחר מכן עם
ספרו של עציון ( – )2009שניהם עוסקים בדקדוק של "את" בצורה מקיפה ,אם כי ,לטעמי,
עדיין חסרה .הגישה להוראת "את" שאציג בהמשך משתלבת ברצף הזה בדגש שהיא
שמה על הוראה מפורשת של הדקדוק העברי בנושא.
בלא מחקר אמפירי לא ניתן לקבוע אילו מן הספרים יעיל יותר בהקניית "את" ,ויעיד
בעניין זה כל מורה ומורה על עצמו .בכל זאת ,דומני כי רבים מן המורים יסכימו כי תהליך
הרכישה של השימוש בנכון ב"את" ארוך ומייגע ,וכי אף על פי שהנושא נלמד כבר בשנה
הראשונה ,גם תלמידים בשנים מתקדמות ,אשר רכשו שליטה בפרקים מתקדמים
ותובעניים של הדקדוק העברי ,נוטים לשוב ולשגות ,בעיקר בהשמטת "את" כאשר הוא
נדרש .האריכות וההעמקה הבלשנית ,עד כדי מינוח תאורטי לגמרי ,שנוקטים ספרי
Glinert. 1994. 59–60. 18
Coffin and Bolozky. 2005. 225. 19
 .Ringvald et al. 2005. 20כדאי להעיר כי "עברית מן ההתחלה" נכתב בירושלים ומיועד בראש ובראשונה לתלמידי האולפן
שם .כלומר ,הלימוד מתקיים בסביבה טבעית הרוויה בשימוש בשפת היעד ולכן המיעוט בהוראת מפורשת של הדקדוק.
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הלימוד והעיון המאוחרים (רייזן ,עציון ,קופין ובולוצקי) מעידות גם הן על האתגר
שהנושא עדיין מציב לתלמידינו.
אפשר להצביע על קשיים העולים בתהליכי ההוראה עצמם .בראש ובראשונה ,המיקום
של הוראת "את" בתוכנית הלימודים הוא מחויב מחד ובעייתי מאידך .הנושא נלמד לרוב
לאחר הוראת בניין פעל בזמן הווה ,ובחירה זו מוצדקת שכן רבים מן הפעלים בבניין זה
מצריכים את השימוש ב"את" .כך ,למשל ,קופין קושרת את "את" לפעלים "רוצה"
ו"אוהב" שזה עתה נלמדו ,ועציון אף מספק רשימה יפה של פעלים הנוטים להצריך
"את" 21.שמות עצם פרטיים והא הידיעה כבר נלמדו בשלב זה ,כך שהרכיבים הדרושים
ל"את" כבר מצויים לכאורה בידי התלמיד .אולם ,במקרים אחרים המצריכים "את"
(כגון צירוף סמיכות מושאי מיודע ,כינוי הקניין) הנלמדים מאוחר יותר ,התבנית הצורנית
השקופה "את  +ה/שם עצם פרטי" אינה קיימת .כך ,שכרה המיידי של הוראה המדגישה
תבנית זו במפגש הראשון עם "את" עלול לצאת בהפסדה בטווח הרחוק שכן העדר
התבנית מטעה את הלומדים לחשוב שהמושא הישיר אינו מיודע .אז תידרש מעין הוראה
מתקנת השבה ומרחיבה את דרכי היידוע המוכרות ללומד ,זאת בנוסף ליוצאים מן הכלל
שנלמדו מלכתחילה :שמות של שפות ,תחומי לימוד וקרובי משפחה המסתיימים באלף.
לכן אני מסתייג מ"כלל ה'את'" שמציע בולוצקי – הוסיפו "את" אחרי הפועל ולפני שם
עצם עם הא הידיעה או שם עצם פרטי 22.תפיסתו של בולוצקי היא שאת ההוראה הישירה
של הדקדוק יש להגביל לעניינים שקופים ופשוטים (או מפושטים) יחסית ,המצריכים
מספר מינימלי של שלבים בהוראתם ,ובעלי תוקף רחב ככל האפשר ,כלומר שאינם
מלווים ברשימות של יוצאים מן הכלל 23.אולם "כלל האצבע" שהוא מציע גורר אחריו
רשימה שלמה – שמות שפות ,תחומי לימוד וקרובי משפחה מסוימים – וזו הולכת
ותופחת עם ההתקדמות ברצף הלימוד :סמיכות מיודעת ,מילות המספר ,כינויי קניין,
"כל" ו"זה" .לכל אלה יש להוסיף שינויים בסדר המילים במשפט ותבניות סגנוניות אשר
זמינים כבר בעת הלימוד הראשוני של "את" ומסבכים את התבנית "פועל+את+מושא
ישיר מיודע" ,כגון "אני נותן לרינה את הכסף" ו"את הספר הזה אפשר לקנות רק בארץ"
או "אני מלמד את התלמידים את הספר החדש".
קושי ניכר נוסף כרוך במקומו של המינוח התאורטי "מושא ישיר מיודע" בתהליך
הלימוד .לשיטתי ,הבנת המינוח הכרחית להפנמת התבנית ,ובחירתם של ספרי הלימוד
המאוחרים לבאר את הסוגיה מבוססת היטב .אולם ביאור אין פירושו הוראה ,ונשאלת
השאלה אם אכן בתום ההליך הסביל והחפוז (בדרגות שונות) שנוקטים הספרים להצגת
המבנה התחבירי ,גם אם הוא מתבצע באנגלית ,יודעים הלומדים לזהות את המושאים
ואת היידוע שלהם ,לפחות במידה המספקת למיומנות השימוש ב"את" .היות שלא
מקובל לבחון על מינוח ועל הבנתו (ואולי כדאי לעשות זאת?) אלא רק על יישומו
המשתקף בתרגילי "את" השונים ,קשה לדעת עד כמה הוראת המינוח יעילה ,וקשה אף
יותר לדעת זאת חודשים לאחר הוראת הנושא לראשונה כאשר הסמיכות המיודעת או
כינויי הקניין נלמדים בכיתה .אבל סביר להניח שהתלמידים אינם רוכשים שליטה מניחה
את הדעת במבנה המשפט ובזיהוי מושאיו ולו משום שהלימוד אינו מתעכב על הנושא
ועל הפנמתו.
Coffin. 1992. 129, 131. Etzion 2009. 82. 21
Bolozky. 2009. 81. 22
. Ibid. 79.23
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יוצא ,אם כן ,שנקודת התורפה של ספרי הלימוד בהוראת "את" אינה בבחירה ללמד "על
השפה" או בתכנים המציגים את הממדים התאורטיים של הנושא .אדרבא ,נקודת
התורפה היא שההרחבה בהוראת עקרונות הדקדוק של "את" אינה מספקת ,ואינה זוכה
לדגש הראוי לה מבחינת החשיבות המוקנית לה כשלעצמה ומבחינת התרגול הניתן
בנושא .גישתי בעניין – המפותחת בהמשך – שואפת לתיקון המצב באמצעות הקנייה
יסודית ומקיפה של המינוח והדקדוק הדרושים לשליטה מלאה במילית "את" .אף
שהעיסוק המטא-לשוני תובע השקעה נוספת הן מן הלומד הן מן המורה ,גישה זו יוצרת
מצב שבו תחת תיקונים נשנים לתבנית השטח "פועל+את+ה/שם עצם פרטי"
ולקטגוריית "המושא הישיר המיודע" מכוננת מלכתחילה תשתית תאורטית שיכולה
להסביר את הסיבוכים הנוצרים עם ההתקדמות ברצף הלימוד .עם כל סיבוך חדש של
השימוש ב"את" ,ניתן לחזור אל ההגדרה המקורית המוכרת על מינוחיה ולהיווכח
בתחום חלותה.
הצעה להוראת "את"
ההצעה המפורטת פה אינה בגדר מערך שיעור מדויק ושלם ,וכל מורה יתאימה לצרכיו.
מטרתה להציע גישה ,חומרים ודגשים שניתן ליישם הן בהרצאות ובחומרי הלימוד הן
בדרכי התרגול של הנושא .כל זאת בתגובה לאתגרים העומדים בפני המורים והלומדים
ברכישת "את" ומתוך הנחה יסודית שהוראה מקיפה ומעמיקה של הדקדוק העברי
הרלוונטי הכרחית לקניית השליטה ב"את" .אני מיישם את ההצעה בשיעור שלם
(חמישים דקות) שפונה מכל פעילות אחרת ,והוא מתנהל באנגלית ,לפחות בחלק
ההרצאה שבו .כדי לאפשר לתלמידים להתרכז בהרצאה מבלי לרשום תוך כדי האזנה
את הנאמר ,אני מחלק להם תמסירים הכוללים את החומר .לשיטתי ,ובניגוד למקובל
בספרי הלימוד ,איני מגדיר בתחילת הדברים את "את" כמילית המקדימה את המושא
הישיר המיודע .די להסביר כי השיעור עוסק במושאים בעברית כדי לעודד את הלומדים
לתפיסה רחבה יותר של הדברים וכדי "לא לקלקל את ההפתעה" שבהמשך ,היינו ,גילוי
החוקיות של "את" על פי מערך השיעור המתוכנן .ההצעה כוללת תהליך רב-שלבי :שלב
א'-ג' :הכרת המינוח הדקדוקי ויישומו על משפטים בשפה האנגלית; שלב ד'–ה' :תרגום
משפטים מאנגלית לעברית כבסיס למשוב מתקן ולפעילות משותפת בניסוח כללי "את";
שלב ו' :תרגול "את" בעברית במגוון דרכים ותוך הפעלת מיומנויות שונות.
שלב א' :הגדרת מונחים
ההגדרות להלן פושטו מאוד לצרכי הוראת "את" ,ויניחו תשתית טובה גם להוראת
נושאים נוספים ולהבנה כללית של תחביר המשפט .כדי לחסוך זמן בשיעור המוקדש
ל"את"  -אני מספק את ההגדרות לתלמידים לפני השיעור בצירוף עבודת הכנה :כתיבת
כמה דוגמות להגדרות הנתונות וגם ניתוח כמה משפטים כפי שייעשה בעבודת הכיתה
לאחר מכן .בשיעור עצמו ,לאחר הערת הסבר קצרה מדוע מתעורר הצורך ללמוד את
המינוח התחבירי ועוד באנגלית ,אני סוקר את ההגדרות בקיצור בליווי כמה דוגמות,
לפעמים בהשתתפות התלמידים.
- Noun: part of speech denoting a thing or idea. Can be adjusted to reflect
number, gender, and can be made definite.
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- Definite Noun: a noun indicating a specific, one-of-a-kind item. It is
definite because (1) it is a proper noun/name; (2) it is a demonstrative
pronoun (“this/these”): אלה/זו/זאת/( ;זה3) it is preceded by the definite
article (“the”): ( ;ה4) it is a family member ending with א: ,סבא, אבא,אימא
סבתא.
- Indefinite noun – a noun not preceded by definite article. This category
also includes names of languages and subjects of study: , מתמטיקה,אנגלית
 היסטוריה,עברית.
- Subject: the initiator of an event.24
- Verb: denoting an action, state, or occurrence and conjugated by person,
gender, number, tense.
- Direct Object: an object related to the verb directly, without a preposition
- Prepositional Object: an object related to the verb by a preposition, such
as  מן, ב, ל,על.
- Definite Direct Object: a definite noun related to the verb directly, without
a preposition.
 עיון מודרך בדוגמות של משפטים מנותחים:'שלב ב
 המשפטים.בשלב זה אני מדגים כיצד המונחים שהוצגו מתיישמים הלכה למעשה
.שבהמשך נבחרו בשל אוצר המילים החוזר בהם ומקל על הבלטת ההבדלים התחביריים
הניתוח המוצע משלב מונחים משני מישורים – חלקי הדיבר וחלקי המשפט – אולם
.להוראת "את" השילוב תורם לפישוט תהליך הלמידה
Dan[subject] hears[verb] a story[indefinite direct object]
Dan[subject] hears[verb] about a story[indefinite prepositional object]
Dan[subject] hears[verb] the story[definite direct object]
Dan[subject] hears[verb] about the story[definite prepositional object]
Dan[subject] hears[verb] Rina[definite direct object]
Dan[subject] studies[verb] history[indefinite direct object]
Dan[subject] loves[verb] Mom [definite direct object].

 הואיל ו"את" מצטרף לפועל יוצא אין חשש מן העוול שגורמת הגדרה זו לנושא במשפט שמני או במשפטים הכוללים24
. פועל והופעל, נפעל,פעלים בהתפעל
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שלב ג' :תרגול יחידני בניתוח המשפטים
בשלב זה מתבקשים התלמידים לזהות בעצמם במשפטים נתונים את הSubject, Verb, -
 .Direct or Propositional Objectבתום הזמן המוקצב ייבדקו ויוסברו התשובות
בכיתה .להלן כמה הצעות:
Dana sees the child.
Dana speaks with the teacher.
Dana speaks about Dan.
Dan lives in Tel-Aviv.
Dan lives on the mountain.
Dana sees Dad.
I love this.
Dan wants a book.
Dan wants the book.
Dana studies math.
Dan speaks Hebrew.
Dana sees Yosef.
Dana does not see it.
Dan loves grandma.
שלב ד' :תרגול יחידני בתרגום מאנגלית לעברית
כעת יתבקשו התלמידים לתרגם לעברית כמה מן המשפטים שניתחו קודם .חשוב,
מסיבה זו ,שהמשפטים באנגלית יכללו אוצר מילים שתרגומו העברי מוכר לתלמידים .כן
חשוב שהמשפטים יכללו מושא ישיר מיודע בדרכי היידוע השונות :הא היידוע ,שמות
שפות ותחומי לימוד ,קרובי משפחה וכינויי רמז .משימת התרגום מציעה פעילות
בטכניקת "נתיב הגן" ( ,)The Garden Path Techniqueהמכוונת את הלומד להפקת שגיאה
מתוכננת ,שהשוואתה הקוגניטיבית לגרסה התקינה של השפה מבהירה את המבנה
הנלמד ומעוררת סקרנות ומוטיבציה להבין את ההבדלים 25.בהקשר הנוכחי הכוונה היא
להביא את הלומדים להפיק תרגומים שגויים ,כגון:
דן רוצה הספר – Dan wants the book
דנה רואה יוסף – Dana sees Yosef
דן אוהב סבתא – Dan loves grandma
אני אוהב זה – I love this
Tomasello and Heron. 1988, 1989. 25
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אפשר לבקש מן התלמידים לכתוב על הלוח (או להכתיב למורה שיקליד ויקרין על
המסך) את התרגומים שהציעו לכל המשפטים ,ואז להוסיף את ה"את" החסרה בהדגשה
גרפית .כאן נוטים תלמידיי להיות מופתעים ,שלא לומר להרגיש מרומים משהו :מאין
צצה ה"את"? על מה ולמה? מה פִּ שרה? נוסף לסקרנות שמעורר התהליך בתלמידים,
החשיפה הפומבית של השגיאה המתוכננת כמשותפת לכיתה כולה ,כפי שמסבירים
טומסלו והרון ,יוצרת סביבה קוגניטיבית וחברתית תומכת שמונעת מן השגיאה להפוך
למחסום רגשי שמעכב את תהליך הקליטה26.
שלב ה' :דיון
בתשובה לתהיות אלה ,כעת יתבקשו התלמידים ,ביחידים או בקבוצות ,בהתבסס על
המשפטים שהוספה להם "את" ,לנסח את הכלל :מתי נוסיף את "את"? ההצעות השונות
לחוקיות הופעתה של "את" נרשמות על הלוח ונידונות בהנחייתי ,בתוספת הצעות
וסייגים לפי הצורך ,כדי לדייק בהבחנות .לבסוף ,תינתן התשובה" :את" מסמנת את
המושא הישיר המיודע .כעת נוסיף ונבחן את המסקנה בכמה דוגמות ,חלקן מורכבות
יותר ,וכך נחזק את תוקפה .בעת הדיון בדוגמות ,חשוב להבהיר כיצד המונח "מושא ישיר
מיודע" מסביר את השימוש ב"את" גם בהיעדר תבנית השטח השקופה "פועל  +את +
ה/שם עצם פרטי" .כך ,למשל ,במשפטים בעלי יותר ממושא אחד ("אני נותן לרינה את
הספר" או "אני שואל את המורה את השאלה") ,במשפטים בעלי מושא כולל ("אני רואה
את משה ואת יוסף") ,ובמשפטים ממוקדים ("את העוגה אני קונה בחנות") 27.ניתוח
תחבירי מפורט של המשפטים והדגמת הגמישות שבסדר המילים יבהירו שוב את
השימוש ב"את".
שלב ו' :תרגול "את" בעברית
בשלב זה יובאו תרגילים שונים כעבודת כיתה ,בעל פה ,בכתב ובקריאה לפי העדפות
המורה ובהתאם לזמן שנותר לתום השיעור (ראו סעיף התרגול בהמשך) .בשיעורי הבית
חשוב לכלול כמה מן המקרים המורכבים יותר של השימוש ב"את" (ראו לעיל) אשר
ישמשו עניין לדיון מפורט בבדיקת שיעורי הבית.
תרגול "את"
ספרי הלימוד השונים אחידים למדי באפשרויות התרגול ל"את" המוצעות בהן .צורת
התרגול הנפוצה ביותר ,למשל אצל ברנדייס ,רייזן ,קופין ( )1977ועציון ,היא בסגנון
"השלימו 'את' במשפטים הבאים לפי הצורך ".כך ,למשל ,אצל ברנדייס" :דן ורונית גרים
בתל-אביב .הם אוהבים ______ העיר .הם אוהבים _______ הדירה שלהם" 28.תרגול
מסוג זה עלול ליצור אשלייה של שליטה בחומר .כאשר ידוע כי "את" היא התשובה
Tomasello and Heron. 1988, 1989. 26
 27פעלים המצריכים השלמה של שני מושאים ישירים קיימים בכמה בניינים ,וכדאי להקדיש להם תשומת לב מיוחדת בעתם.
כמה דוגמות :אני מעביר את הקשישה את הכביש; האם הלבישה את בנה את המעיל; אני מאכיל את הילד את העוגה;
אני משקה את יוסף את היין; אני מלמד את הילדים את הנושא .להערות בעניין "פעלים היוצאים לשני פעולים ",ראו בן-
אור .תשי"ט ;182 .אורנן  .161 ,156לפי עדית דורון רק המושא הראשון הוא מושא ישיר ,ובעצם "לכל פועל בעברית יכול
להיות מושא ישיר אחד לכל היותר" .דורון .תשס"ט .79 , 73 .דורון ,עם זאת ,מדגימה מושאים שאינם מיודעים ולכן
בעיית "את" כסמן מושא ישיר מיודע אינה עולה במהלך דיונה .על כל פנים ,לצורכי הוראת "את" ,ההבחנה שמציעה דורון
אינה נחוצה.
Ringvald et al. 2005. 143 28
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המתבקשת וצריך להחליט רק אם ראויה היא במשפט נתון אם לאו (כלומר ניחוש של
חמישים אחוז) ,קל לענות נכונה .כדאי ,אם כן ,לא להסתפק בצורת תרגול זו ,אלא לתגבר
אותה באפשרויות אחרות כמוצע בהמשך או לשלבה בחומרים דקדוקיים נוספים
והקשרים רחבים יותר .כך ,למשל ,אצל עציון נמצא תרגיל הדורש השלמת מילות יחס
נוספות ל"את" ,כגון ,של ,ב ,על .ספרי לימוד אחדים ,כגון אלה של קופין ( )1992ורייזן,
מלמדים את נטיית "את" מיד לאחר הוראת המילת היחס ,ובמקרים אלה מתאפשר
לתרגל גם את השימוש במילית "את" עצמה באמצעות תרגול הנטייה.
דרך תרגול מיושנת יותר היא תרגום מאנגלית לעברית 29.משימות תרגום זוכות
לביקורת רבה הן משום שהן מקטינות את החשיפה לשפה הנלמדת הן משום שהן עלולות
לעודד את הלומדים לדבוק בתרגום כשלב מקדים לכל שימוש בה .ובכל זאת ,בתרגול
"את" התרגום מועיל במיוחד דווקא משום שאין מקבילה אנגלית ל"את" .כלומר ,תרגום
של מילה במילה במקרה זה יוביל לשגיאה ,ואילו תרגום רגיש תחבירית יפיק את הצורה
הנכונה .נדרש פה ניתוח מעמת בין אנגלית לעברית ( )contrastive analysisוכן בתוך
העברית עצמה ,בין השימוש התקני לבין השימוש (השגוי) ב"שפת הביניים"
) (interlanguageשמפיק התלמיד 30.ניתוח משווה זה נחשב כתורם ליכולת ההבחנה
( )noticingשל הלומד בצורה הדקדוקית הנלמדת ומעלה את רמת המודעות שלו ביחס
לשפה שהוא קולט ומפיק 31.התוצאה היא ידע מפורש טוב יותר של דקדוק השפה ,וכפי
שטוען רוד אליס ,ידע זה תורם ,לכל הפחות בעקיפין ובאופן מושהה ,לידע המובלע
המשמש בתקשורת.
דרך תרגול פתוחה יותר מצריכה הפקת משפט בעל מושא ישיר מיודע .בתרגיל מסוג
זה מוצגים נתונים התחלתיים ,ועל התלמיד להשלים למשפט שלם ותקין ,הכולל ,בעת
הצורך" ,את" .כך ,למשל ,אצל קופין ( ,)1992נתון "אני /הבית של דינה" ,ועל התלמיד
לכתוב "אני אוהב את הבית של דינה 32".ניתן לפרט את הפעלים המתאימים בהוראה וכך
למקד עוד יותר את התהליך בשימוש ב"את" .אפשרות אחרת ,המצויה למשל אצל קופין
( )1977היא תרגיל המרה :ממשפט בעל מושא לא מיודע למשפט בעל מושא מיודע33.
למשל ,נתון "אני כותב מכתב" ועל התלמיד להשלים "אני כותב את המכתב" .ניתן לתרגל
גם במשימה הפוכה ,מן המושא המיודע אל הלא-מיודע .עברית מן ההתחלה החדש
והתדריך לספר מציעים הפקת משפטים בהקשר 34.כך למשל ,אם ניתן המשפט "יוסף
קורא ספרים" ,על התלמיד להפיק (ואולי לבחור מרשימה או על פי תמונה) את שם העצם
הפרטי" :היום יוסף קורא את עגנון" .אפשר גם בשלילה" :רינה אוהבת כלבים" ועל
התלמיד לסייג" ,אבל היא לא אוהבת את הכלב של יוסף".
במהלך השיעור עצמו חשוב ,כמובן ,לתרגל בעל פה" .עברית מן ההתחלה" מציע כמה
שאלות בסיסיות המצריכות תשובה החוזרת על השימוש ב"את" ,כגון "האם אתה אוהב
את הספר של עגנון?" במסגרת הפעילות ישאלו התלמידים זה את זה שאלות כאלה על
פי חומרים נתונים או על פי טעמם .בשיעור עצמו אפשר גם לקרוא דיאלוגים או קטעי
 29ראו ,למשל.Uvleer and Bronznick. 1998 [1972]. 25 ,
James. 1998. 258. 30
Ellis. 1995. 89.; 1992. 238. 31
 32קופין.133 .1998 .
Coffin. 1977. 96. 33
 34חייט ,ישראלי וקובלינר ;155 .2007 .שלוש-ון דן ברוק ושמאלי.33 .2001 .
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קריאה הכוללים את השימוש ב"את" ולברר עם התלמידים ,בנוסף לשאלות הבנת
הנקרא ,מדוע עשה הטקסט שימוש זה ,ואולי גם לבקש ,למען חידוד התובנה הלשונית,
תרגום לאנגלית של כמה מן המשפטים מן הטקסט הכוללים "את".
פה תתאים במיוחד גישת מיקרו-דקדוק או  grammar in contextשמציעה צפרירה
לידובסקי -כהן ,ועוסקת "בפריטי לשון המופיעים בטקסט ולא בחוקים שמעבר להם"35.
גישה זו שונה משיטת ההרצאה הדדוקטיבית שהצגתי לעיל ,השמה דגש על המקרו-
דקדוק ועל חוקי השפה ,אולם אין מניעה משילוב שתי הגישות לצורך רכישת "את".
במסגרת דיון בקטע קריאה ,לידובסקי-כהן מבהירה כי חשוב להצביע על מילות היחס
המוצרכות ולתרגלן גם בהקשרים חדשים שמחוץ לטקסט 36.כך ,על פי גישה זו ,אם בקטע
הקריאה מופיע המשפט "יוסף לומד את הנושא" ,יצביע המורה על "את" כמילת יחס
המצטרפת לפועל "לומד" ויציע כמה תרגילים בהקשרים חדשים :השלמת "את" לאחר
פעלים אחרים" ,את" בנטייה (אם נלמד) ,תרגום משפטים שונים שבהם "את" ,הפועל
"לומד" עם מילות יחס אחרות (על ,אצל) .כל אלה מתרגלים את הנושא בהקשר חי,
להבדיל מן העיסוק בכללי הדקדוק המופשטים או בתרגול מנותק משימוש אמיתי בשפה.
כדאי ,בהקשר זה ,להבהיר את תרומתו של דיון כיתתי במהלך בדיקת התרגול בכיתה.
בנושאים מורכבים מבחינה דקדוקית ואף מושגית ,כגון "את" (ונושאים אחרים החסרים
מקבילה מדויקת אנגלית ,כגון נטיית מילות היחס או משפט שמני) ,מתחזק תהליך
הלימוד כאשר המורה אינו מסתפק בתשובות נכונות או בתיקון שגיאות ,אלא מבקש מן
התלמידים להסביר את תשובותיהם .הכיתה ,כמובן ,לומדת מן ההסבר ,אבל המשיב
יוצא נשכר במיוחד כאשר הוא נדרש לשוב ולתקן את שגיאותיו בעצמו ולהסביר את
בחירתו; במקרה זה ,להוסיף "את" (דרושה או מיותרת) למשפט או להשמיטה .תיקון
עצמי כזה ,וכן דיון כללי תמציתי וממוקד ,באנגלית ,העושה שימוש מדויק במינוחים
ובכללים שנלמדו ,מקדמים את הלומדים לנטילת אחריות רבה יותר על תשובותיהם ,כמו
גם לפיתוח הידע הדקדוקי המפורש שלהם.
לאחר "את"
ספרי הלימוד משלבים את "את" מוקדם יחסית ברצף הלימוד ,בערך באמצע או לקראת
סוף הסמסטר הראשון ,לאחר שכבר מוכרים מרכיביו ,כגון יידוע ופועל ,בעיקר פעלים
המצריכים את השימוש במילית זו ,דוגמת "אוהב" ו"רוצה" .עיקר ההבדל מבחינת
המיקום ברצף ניכר בפרק הנלמד לאחר "את" .כמה מן הספרים (ברנדייס ,עברית מן
ההתחלה ,עציון ,קופין  )1977ממשיכים לנושאים אחרים לגמרי ,כגון מילות היחס או
פועל ,וכמה מן הספרים (רייזן ,קופין  )1992ממשיכים להוראת "את" בנטייה .הוראת
נטייה של מילית ,מבנה שאין לו מקבילה אנגלית ישירה ,בסמוך כל כך להוראת "את",
שגם לה אין מקבילה אנגלית ,בשלב מוקדם יחסית ברצף – עלולה ,לדעתי ,להתגלות
כתובענית מדי .אין סיבה מיוחדת להתעקש על נטיית "את" בשלב זה ,ואולי כדאי
להמתין להוראת מילות יחס אחרות בנטייה בתור הכנה עקרונית ,בזמן שהתלמידים
מפנימים את השימוש הנכון ב"את".

 35לידובסקי-כהן .17 .2017 .וראו גם לידובסקי-כהן.2012 .
 36לידובסקי-כהן.22 .2010 .
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בשיעור מאוחר יותר אפשר ,כפי שעושה עברית מן ההתחלה ,לחזק את תהליך
ההפנמה של השימוש ב"את" ביחידה עוקבת על הוראת השאלות "את מי" ו"(את) מה".
בשלב זה כבר רכשו התלמידים כמה ממילות השאלה (מה ,מי ,איזה ,לאן ,מאין) ,ואולי
גם כמה מצירופי השאלה (של מי ,על מה) ,כך שקיים בסיס ללימוד השאלות הנענות
ב"את" .שאילת שאלות על משפט נתון וכן מתן תשובה על שאלה הם תהליכים יצרניים
המחייבים עיבוד של דקדוק ואוצר מילים במשולב ומדמים שימוש טבעי בשפה .מסיבה
זו הם מזמנים תרגול מועיל במיוחד בכל נושא ,ובמיוחד כאשר נעשים בעל פה .קושי
מסוים עולה בצורך להשמיט את "את" לפני "מה" ,להבדיל מ"את מי" ,תכונה הנובעת
מהיות "מה"  undetermined nounבעוד "מי" נחשב  determinedבמונחיו של רוזן או מיודע
ולא-מיודע ,במונחיו של גלינרט 37.אולם תלמידים נוטים לקלוט מהר את ההשמטה
הנדרשת של "את" לפני "מה" בצורת השאלה ,אולי כי מדובר בתחילת המשפט ואולי כי
מלכתחילה "את" נתפס כתוספת חריגה ביחס למקבילה האנגלית.
"את" ,כמובן ,תשוב ותלווה את הלומדים בנסיבות רבות נוספות .כדאי לחזור על
הנושא בהזדמנויות המתאימות ,אשר נקרות בצורה ברורה דווקא בתרגילי תרגום
מאנגלית לעברית ,למשל בפעלים ושמות פועל המצריכים "את" .חשוב במיוחד לחזור
ולתרגל "את" עם לימוד הסמיכות המיודעת וכינויי הקניין .בפרקים אלה אני נוקט אותה
חלוקה לשלבים שתיארתי קודם .ראשית אני מלמד את הסמיכות או כינוי הקניין
בדרכים שאינן ממצבות מבנים אלה כמושא ישיר מיודע (למשל במשפטים כגון" ,בית
הספר הזה מצוין" או "דודתי גרה בירושלים") .לאחר מכן ,באותו אופן שהצעתי להוראת
"את" ,אני מבקש מן התלמידים לתרגם מאנגלית לעברית משפטים שבהם הסמיכות
המיודעת או כינוי הקניין באים בתפקיד מושא ישיר מיודע ( I see the excellent school; I
 .)love my auntמן התרגומים ,כצפוי ,תיעדר "את" .לאחר ריכוז התרגומים על הלוח אני
מתקן ,או מכוון את הכיתה לקראת תיקון ,בהתאם (כהסבר ניתן לחזור שוב על הוראת
"את" המקורית) .גם פה ,נראה כי דיון באנגלית המקשר את "את" לנושא הנלמד
(סמיכות ,כינוי קניין) יועיל רבות.
הסתייגויות והסתייגויות שכנגד
בסעיף זה אנסה להשיב על דברי המסתייגים מדרך ההוראה שהצעתי .עיקר הביקורת
יופנה ודאי לעיסוקי בהבנה תאורטית של הדקדוק העברי ,היינו ,ב"ידע על השפה",
לעומת "ידע של השפה" (או ,בעצם" ,ידע את השפה") ,כלומר מיומנות בשימוש בשפה גם
ללא שליטה מפורשת במינוח הדקדוקי .סטפן קרשן גורס כי תרומתה של הוראת
הדקדוק לרכישת שפה היא פריפריאלית לכל היותר ,שכן הנלמד אינו מחלחל מן הידע
המפורש אל המובלע 38.לידובסקי-כהן מתנגדת "לכל שיטת הוראה שמעסיקה לומדים
בתופעות לשוניות ובכללים שיוצאים מתחת ידם של בלשנים ומיועדים ללימוד שיטתי
של תופעות לשון ולא ללימוד של הלשון עצמה" 39.חוקרים רבים ,עם זאת ,טוענים דווקא
כי הוראה מפורשת של הצורה ( ,)Form Focused Instructionאף שאינה יכולה לשנות את
 .Glinert. 1994. 60; Rosen. 1966. 106. 37דנון .תשס"ט ,263–261 .מנתח מקרים שבהם "את" דווקא מתחייבת לפני
"מה" ,אולם אלה הם מקרים מורכבים גם בשפה המדוברת ,ותועלתם בהוראת עברית כשפה זרה ,ודאי בשלב המוקדם
והרגיש שבו "את" נלמדת ,מעטה.
 Krashen. 1981. 38והוא מגן על גישה זו בעקביות גם עשורים לאחר מכן ,למשל.Krashen. 2003. 5, 30 ,
 39לידובסקי-כהן.120 .2012 .
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סדר השלבים ברכישת שפה ,יכולה להאיץ ולחזק את תהליך רכישת השפה 40.לכל
הפחות ,כפי שמעלה סקירה מסכמת של מחקרים בנושא ,הוראה כזו מועילה ,גם אם
אינה הכרחית41.
הסתייגות אחרת ,שהעלו כמה מן המשתתפים בהרצאה שבה הצגתי את עיקרי מאמר
זה (בכינוס נא"ף ,ניו יורק ,קיץ  ,)2017מטילה ספק לא בהוראת הדקדוק עצמה (כפי
שמאמין קרשן) ,אלא בהוראה ישירה ,מפורטת ותאורטית כזו שהצגתי .ואכן ,כיום
השאלה אינה אם ללמד דקדוק או לא ,אלא איך ללמד :האם בצורה ישירה או עקיפה,
תוך אינדוקציה או דדוקציה ,כנושא השיעור או כהפניית תשומת הלב תוך כדי משימות
משמעותיות אחרות (כלומר  Focus on Formמול  .)Focus on FormSהתשובה המקובלת
לשאלות אלה אינה "כן" או "לא" ,אלא נקבעת בהתאם לאופיו של הנושא הנלמד :מי
הוא קהל הלומדים ,באיזה נושא דקדוקי מדובר ,מה תחום חלותו ומה רמת מורכבותו.
מחד קיים הטיעון ,כי תכונות לשוניות פשוטות (בעיקר מורפולוגיות) כדאי ללמד ישירות,
בעוד עבור מבנים מורכבים יותר (בעיקר תחביר) הוראה ישירה יעילה רק באופן חלקי
אם בכלל ,ובולוצקי מראה היטב כיצד מתיישמת גישה זו בהוראת עברית (בעיקר בתחום
המורפולוגיה ,וגם כלל האצבע שהוא מציע ל"את" בעצם נבנה על מבני שטח שקופים,
כמו-מורפולוגיים) 42.מאידך ישנה הגישה המנוגדת ,ולפיה הוראת תכונות מורפולגיות
שעל פני השטח היא המיותרת שכן הלומד יכול להבינן בעצמו מתוך חשיפה לשפה ,בעוד
שהוראה ישירה ומפורשת של דקדוק חוסכת זמן ומאיצה תהליכי רכישה דווקא עבור
הנושאים המורכבים שאת חוקיהם ,כמו חוקי התחביר ,לא יוכל הלומד לנסח בעצמו43.
להסתייגות שהועלתה בזמן הרצאת הדברים בניו-יורק ,אם כן ,יש בסיס איתן במחקר,
אבל כך גם לגישה ההפוכה ,העומדת בבסיס מאמר זה.
חשיבות רבה בעניין הוראת הדקדוק נודעת גם לסביבת הלימוד .בולוצקי מבדיל בין
לימוד עברית בסביבה שבה מוקף הדובר בשפה (כבאולפן בארץ) לבין הסביבה האופיינית
בארצות הברית שבה עברית נלמדת כשפה זרה בסביבה דוברת אנגלית 44.כאשר החשיפה
לעברית מוגבלת למתרחש בכיתה (ובשיעורי הבית) ובהתחשב בהעדפתם של רבים מן
הלומדים ,וכן ביכולתם הקוגניטיבית הבוגרת לרכוש את כללי הדקדוק באופן ישיר ,לא
ניתן ,לדעת בולוצקי ,לוותר על הוראה ישירה של דקדוק .טיעון קרוב נוגע למוסד
הלימוד .אני ,למשל ,מאמין כי במסגרת אקדמית במדעי הרוח (להבדיל מבית ספר לשפות
או אולפן) להוראת הכללים והתופעות ,מן ההקשר הבלשני תאורטי ועד לרמה
הפילולוגית ממש ,יש ערך בפני עצמה גם במנותק מן המיומנות הלשונית שאנו שואפים
להקנות לתלמידים .תרומה ליכולת החשיבה והניתוח הכללית של התלמיד והתנסות
בחקר הלשון – אחד מן הענפים היסודיים ביותר של הלימודים ההומניסטיים – הן רק
שניים מן היתרונות האפשריים של למידת הדקדוק.
במסגרת הוראה מפורשת של הדקדוק נודעת חשיבות רבה לאיזון שבין דדוקציה
ואינדוקציה .הדעה הרווחת היא שאינדוקציה ,היינו ,פעילות שבה התלמידים מגלים את
החוקיות הדקדוקית בהתבסס על אוסף מקרים נתונים במקום לקבל אותה מן המוכן
כמקשה אחת (דדוקציה) ,מביאה להפנמה יעילה יותר של החומר ,והדברים זכו גם
Ellis. 2002.; Long. 1991.; DeKeyser. 1994. 40
VanPatten and Benati. 2015. 53. 41
.Ellis. 2002 ;Bolozky. 2009. 68. 42
. Hulstein and de Graaf. 1994; DeKeyser. 1994. 43
.Bolozky. 1995. 31; Bolozky. 2009. 69. 44

131

כיצד נלמד את "את "? Rogovin:

)HHE 20 (2018

לביסוס מחקרי 45.חשוב לזכור כי גם בתוך כל אחת מן התפיסות ישנן אפשרויות שונות:
אינדוקציה מודרכת יותר או פחות ,רמת המורכבות והסינון של החומרים הניתנים
לסטודנטים לפענוח ,ניסוח מפורש של החוקיות הנלמדת או הפנמה מובלעת שלה ,ואם
בדדוקציה מדובר ,ישנה גמישות ברמת הפירוט של ההרצאה – אם היא מקיפה או רק
מניחה יסודות לגילוי עצמאי – ובמתן האפשרות לתלמידים להשתתף .הצעתי להוראת
"את" פותחת בדגש דדוקטיבי מובהק .במקרה זה מדובר בכורח המציאות שכן כבסיס
לכל גילוי של חוקיות ,קל וחומר חוקיות מורכבת כזו של "את" ,נדרשת ,קודם כול,
הגדרה והפנמה של מונחים תחביריים ,אשר התלמידים חסרים גם ביחס לשפת אימם.
השלב האינדוקטיבי מגיע מאוחר יותר ,כאשר הלומדים מנסחים את החוקיות של "את"
בהתבסס על תיקוניי לשגיאותיהם בתרגום משפטים הכוללים מושא ישיר מיודע .כך
הפעילות האינדוקטיבית זוכה למיקוד המייעל את העבודה בכיתה.
הצעתי להוראת "את" מאמצת תפיסה מוכוונת-קלט ( ,)Input-Orientedהקרובה ברוחה
(אבל שונה דידקטית) למה שוואן-פאטן מכנה "הוראה מעבדת" ),)Processing Instruction
אשר ,בתוך מסורת ההוראה הישירה ,נבדלת מן ההוראה המסורתית בכך שאינה מרצה
את הדקדוק כולו ואז מתקנת שגיאות בשלב היישום ,אלא מעצבת את הדרך שבה
הדקדוק נקלט אצל הלומד מלכתחילה 46.עיצוב זה נערך בהתאם לתהליכי עיבוד הקלט
הלשוני ( )Input Processingשל הלומד ,או ,לכל הפחות ,בהתאם להנחות לגבי מהות ורצף
תהליכים אלה בהתבסס על מחקר ושגיאות נפוצות .מחקרו של וואן-פאטן עוסק בעיבוד
שמות עצם בצרפתית ובספרדית ביחס לתפקידם התחבירי במשפטים מרובי פעלים ,אבל
העקרונות הכלליים (המפורטים להלן) המנחים אותו ,מנחים גם אותי( .א) הצגת הדקדוק
המתאים בפני הלומדים בתחילת המהלך הדדוקטיבי :אצל וואן-פאטן בתחילת השיעור,
וכאן הצגת המינוח התחבירי בתחילה ודקדוק "את" בהמשך ,כדיון והרצאה לפני תרגולו
היצרני; (ב) שימוש בקלט מובנה/מעובד ( )Structured Inputהמשרת את מטרות השיעור:
אצל וואן-פאטן פעילויות הקשורות לפענוח ניגודי נושא-מושא במשפט ,וכאן ניתוח
תחבירי של משפטים באנגלית שבהם מושא ישיר מיודע על צורותיו השונות; (ג) התרעה
בפני תהליכים המובילים להבנה לקויה של הקלט הלשוני :אצל וואן-פאטן השוואה בין
צורות נושא ומושא בספרדית תוך הקבלה לאנגלית ,וכאן משימות תרגום מועדות
לכישלון ומהן לניסוח חוקיות השימוש ב"את" .בסופו של דבר ,איני מציע הרצאה
מסורתית על "את" ושימושיה ,שממנה "יבינו מה שיבינו" ,ואז נתקן שגיאות בביצוע.
להפך ,אני מציע להכשיר את הקרקע המושגית של הלומדים ביחס לשפת האם שלהם
(שאת תשתיתה הם נוטים להשליך על השפה הנלמדת) ולמכשולים המוכרים בהבנת
הנושא הנלמד ,כך שמלכתחילה יוכלו לזהות ולעבד נכונה את הדקדוק המוצג בפניהם
כתנאי להבנה והפנמה של אופן פעולתו.
אולי יהיו שיעירו על כך שההרצאה שאני מציע מחייבת שימוש נרחב בשפה האנגלית.
ברי לי כי לא ניתן להסביר את המינוח המתאים בעברית ,וודאי לא בשלב המוקדם שבו
"את" נלמדת ,וגם לא כדאי להסתכן ,לדעתי ,באי-הבנות הנוגעות לשימוש במינוח .פתרון
אחד ,כמובן ,הוא להימנע מן ההרצאה לגמרי וכך לפסול כליל את המוצע פה .אבל
בעשורים האחרונים התעוררו בקרב החוקרים רכישת שפה שנייה לא מעט דיונים
המערערים על הגישה המסורתית השוללת (או מצמצמת למינימום בלתי מורגש כמעט)
 45למשל אצל .Haight, Herron, and Cole. 2007.
.VanPatten and Cadierno. 1993; VanPatten. 2002. 46
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כל שימוש בשפת האם בשיעורי השפה הזרה .אחד הקולות הבולטים בדיון הזה הוא של
ויויאן קוק ,המונה כמה סיבות טובות לשימוש מוגבל וממוקד בשפת האם ,כמו ,בהקשר
הנדון ,יעילות הסברים דקדוקיים והעובדה שגם בקרב תלמידים מתקדמים ,עיבוד מידע
הנמסר בשפה זרה יעיל פחות מעיבוד המידע הנמסר בשפת האם 47.תפיסה עקרונית זו
זוכה לאישוש במחקרה של יונה גלעד על חילופי-הקודים ( (code-switchingבהוראת
העברית לדוברי אנגלית באוניברסיטה אוסטרלית .גלעד מצאה כי שימוש אסטרטגי
ומוגבל באנגלית מחזק את לימוד העברית ואת רכישתה ,ויכולה להיות לו השפעה חיובית
גם על החינוך והזהות היהודיים של הלומדים" 48.התפתחות מטא-לשונית" ,אליבא
דגלעד ,היא אחת משש הפונקציות המקובלות לשימוש באנגלית בשיעורי העברית,
ומשובי התלמידים שהיא מצטטת מעידים על חשיבות ניסוח הכלל הדקדוקי המפורש
באנגלית מפי המורה49.
לסיום ,כדאי לציין עניין מעשי פשוט העומד לזכותה של השיטה המוצעת פה .אף שכפי
שהיא מוצגת לעיל היא נראית אולי ארכנית ומייגעת ,בסופו של דבר מדובר בשיעור אחד,
או ,בעצם ,רק בחלק מן השיעור המוקדש למתן הסבר .תרגול הרי מתבצע בכל שיטה.
כלומר ,בכל מקרה איני מציע חריגה ממסגרת הזמן המוקדשת למילית "את" ,וזהו כמובן
שיקול מרכזי.
סיכום
הצעתי להוראת "את" כוללת הוראה מפורשת ותאורטית של הדקדוק הרלוונטי תוך
שימוש בשפה האנגלית ובניגוד לדגש המקובל כיום בלימודי העברית על הקניית מיומנות
לשונית ויכולות תקשורתיות .מחקרים ברכישת שפה זרה הוכיחו את תרומתה של
הוראת הדקדוק לפיתוח מיומנות לשונית ,וספרי הלימוד לעברית שפורסמו לאחרונה
נוקטים גם הם גישה זו ,אם כי ,לטעמי ,לא בהרחבה הנדרשת .לכן אני מציע להרחיב את
הדיון במושא הישיר המיודע מעבר למקובל כיום בהוראת הפרק ומעבר לנהוג בהוראת
הדקדוק בשיעורי העברית כשפה זרה .דומני כי מורכבות המבנה מחייבת זאת .הוראה
יסודית ומקיפה זו של המינוח הדקדוקי ומנגנוני הפעולה של הלשון העברית תשוב
ותוכיח את עצמה גם בפרקים מאוחרים יותר בתכנית הלימודים ,כגון "את" ככינוי מוסב
במשפט זיקה ("האיש שפגשתי" או "האיש שפגשתי אותו") והחזרה על "את" במשפט
כולל .הוא הדין באשר לסוגיית התקינות של "יש את" :גם אם נקבל (ונורה) את השימוש
ב"יש את" כתבנית מקובלת בעברית המדוברת ,כיצד ניתן להפנות את תשומת לב
התלמידים לבעייתיות הנוצרת בתבנית זו – ולבידול המשלבי שהיא מסמנת – בלא
ההבנה שבתבנית זו "את" מקדימה נושא ולא מושא ישיר מיודע?
אפשר ,כמובן ,לפטור עניינים אלה כפלפולים תאורטיים חסרי משקל ממשי בתהליך
רכישת המיומנות הלשונית .משיגיעו התלמידים לשימוש קולח ומשמעותי בעברית,
אפשר לומר ,יירכשו מבנים אלה תוך כדי שימוש מעשי ויצרני בשפה ,ובכל מקרה ,גם
שליטה לקויה בהם תורגש פחות ברצף הדיבור או הכתיבה .תפיסה זו עומדת בניגוד
לאופייה האקדמי של המסגרת שבה אנחנו מלמדים ,וספק אם הייתה מתקבלת באיזה
מן התחומים האחרים הנלמדים במוסד .יתרה מזו ,אתגרים חמקמקים מן הסוג
Cook. 2001. 47
Gilead. 2016. 287. 48
 49שם.284–283 ,
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שמציבה המילית "את" מגלים את ייחודה ואת יופייה (המייסר ,לעתים) של הלשון
העברית .דווקא בעידן של שימת הדגש על השפה כצוהר לעולמם של דובריה ,יש להעמיק
בפרקים אלה של הדקדוק העברי ,הנראים זרים כל כך ללומדים .בסופו של דבר ,בכל
אשר נפנה ,עולמם של דוברי העברית הוא עולם רווי ב"את".
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מי מפחד מנטייה? – מתודה להוראת מערכת הפועל
נמרוד שתיל
המכללה האקדמית צפת

תקציר
המאמר מכוון להציג מתודה להוראת מערכת הפועל המיועדת לסטודנטים בעלי ידיעות
בסיסיות בעברית ,בעיקר לסטודנטים מן המגזר הערבי .מצד אחד השיטה מבוססת על
כמה עקרונות פדגוגיים ,ומצד שני היא מבוססת על עקרונות בלשניים וקומוניקטיביים.
העיקרון הפדגוגי העיקרי הוא תהליך אינטראקטיבי שבו הסטודנטים יוצרים בעצמם את
טבלאות הנטייה שישמשו אותם בהמשך הקורס .המרצה עוזר לסטודנטים להפיק את
מירב הצורות בעצמם על פי הידע הקודם שלהם.
השיטה מעמידה את שם-הפועל במרכז המערכת (בניגוד לצורת העבר בשיטות
הקלאסיות) .יש לכך שתי סיבות :שם הפועל מקיים יותר זיקות צורניות על שאר חלקי
המערכת ,ושנית הצורה נמצאת בשימוש נרחב יותר בלשון ימינו בהשוואה לרבדים אחרים
ואף בשימוש עצמאי .שיטת הכתיב היא הכתיב המלא בתוספת ניקוד עזר הכרחי ,ומטרתו
היא הכנת הסטודנט לצורת הכתיב המקובלת של חומר אקדמי.
ההוראה מתחילה בפועל הסדיר (השלם) ,עוברת לפעלים חסרים (ע"ו) ,ומשם לפעלים
בעלי יסודות תנועתיים (שורש ( 1פ"י) ,שורש ( 3ל"י)) .בתכנית ההוראה של הקורס הוראת
הפועל ממוקמת בחלק הראשון ,מאחר שהיא משמשת לתרגול וללימוד משלים במהלך
הקורס עד לבחינה המסכמת.

רקע
תהליך לימוד שפות זרות החל להתרחב באירופה החל ממחצית המאה ה .18-סוקרי
ההיסטוריה של הוראת שפה זרה מכנים את התקופה  1880-1750בשם "השיטה
הקלאסית" .שיטה זו הייתה העתק של לימוד הלטינית באירופה .היא התייחסה
ללימוד כל השפות האחרות כשפה מתה .השיטה התבססה על שינון לוחות נטייה
והדגישה את היוצאים מן הכלל .החל מ 1880-הופיעו שיטות לימוד רפורמיות
שהעמידו במרכז הלימוד את הטקסט 1.לשיטה הקלאסית נוצר דימוי של שיטה
מדכאת ומחניקה .השיטה זכתה גם לפרודיות אמנותיות ,שאחת הידועות בהן היא
הפרודיה של השנסונייֵר ז'אק ברל על לימודי הלטינית שלו (2.)Rosa rosa rosam
השיטות השונות שהחליפו את השיטה הקלאסית אינן סותרות זו את זו שהרי לימוד
הנטיות אינו עומד לעצמו בלא הקשרים טקסטואליים ,וגם לימוד בהקשר בלא
התייחסות לנטייה כללית אינו אפשרי ואינו לוגי .יש כאן אפוא שאלה של מינון ושל
מיקום הוראת הנטייה בסילבוס.
הביקורת על שינון בהוראה היא בהחלט מוגזמת וחסרת הצדקה .כפי שאנו יודעים
מהבחינה הפסיכו-לינגוויסטית ,מנגנון הזכירה הוא מנגנון של יצירת קשרים במוח
(סינאפסות) .התהליך נוצר בדרך של גירוי חוזר במידה מספקת על מושג עד שנוצר
אותו הקישור במוחו של הדובר ,שנקלט בזיכרון לטווח ארוך 3.כדוגמה ,אף ילד לא
היה מבין מהו המושג "אימא" לו שמע אותו פעם אחת או אף מספר מועט של פעמים.
"ישנן מטרות חינוכיות שאחת הדרכים להגשמתן היא באמצעות מסירת מידע ומידה
מתאימה של שינון" 4.מכאן הצורך בשינון הקיים בתהליך של למידת שפה כמו גם
Howatt & Smith (2014 1
ברל מבקר בשיר את החינוך השמרני שזכה לו בנעוריו ,שעוסק ,בין השאר ,בתכנים מיותרים (כדוגמה ,לימוד
 2ז'אק ֵ
לטינית) .הפזמון החוזר הוא מעין שינון של נטיית שם בת דודתו רוזה (ורד) ,ובסוף הוא מגלה שלוורד יש גם קוץ,
אהבה וקוץ בה .פרודיה עברית ידועה היא שירו של חיים חפר "הורה אהבה" שבו מופיע השורה המחורזת "אני אוהב,
אתה תאהב והיא תאהב ,ובעד זה אצלה תמיד כואב הגב" .הנטייה משובצת בניסוח תחבירי מגוחך.
 3ראה למשל/http://davidson.weizmann.ac.il/online/sciencepanorama ,משחקי-הזיכרון.
 4זוהר ע' .תשע"ג .פרק  7ידע ותוכן; רוברט א' .תשנ"ט.388 .
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בלימוד דיסציפלינות אחרות .בנוסף לכך עניין הצגת למידת הנטיות כחוויה מדכאת
אינו מייצג טענה אוניוורסלית .מניסיוני בהוראה ,אני מכיר גם אנשים (בעיקר
לומדים בוגרים) שנהנים מלימודי דקדוק ,ויש אף שאינם יכולים ללמוד שפה חדשה
בלעדיו .הדבר תלוי במידה רבה בסגנונות למידה אישיים ובמרכיבי אישיות ייחודיים
לכל לומד ולומד.
לדידי ,גם לימוד נטיות וכל לימוד דקדוקי אחר ככל תחום לימוד באשר הוא עשוי
להיות מעניין ,אם הוא נעשה בדרך מפעילה ואינטראקטיבית .השיטה המוצעת כאן
ללימוד נטיית הפועל בעברית מבוססת על העקרונות המבניים של השפה ,שכשלעצמם
ידועים וכבר פותחו לשיטות הוראה בעבר (אורנן ופיורקו;1972 ,רוזןRosén, ;1976 ,
 ;1977aאורנן ,תשע"ו) .המתודה הפדגוגית המוצעת כאן אינה חדשה בעיקרון ,ויש
להניח שחלקים ממנה מיושמים כמעט בידי כל מי שמלמד עברית .הרעיון המרכזי
בשיטת ההוראה המוצגת כאן הוא של יישום העקרונות בידי הסטודנט עצמו.
מטרתי כאן היא לתאר סדרת מערכי שיעור שמטבעם חוזרים על עקרונות היסוד
שלהם בגרסאות שונות זו מזו במהלך הקורס .הדברים הבאים הם פרי ניסיוני
בהוראה ,והם פועלים היטב בשיעורי הוראת עברית לדוברי שפה שנייה ,בעיקר
לדוברי ערבית .העניין מסתבר מהשוואה בין תוצאות מבחני הפטור שרבים
מהסטודנטים דוברי הערבית ניגשים אליהם ,לבין תוצאות מבחן הסיום בקורס,
שרובם עוברים אותו .להערכתי ,השיטה עשויה להיות יעילה גם ללומדים אחרים וגם
לדוברים ילידיים בעיקר לצורך חזרה ומבט-על .בסביבה הלימודית של הוראת עברית
לתלמידים זרים ,ניתן לומר שהרמה שאליה מכוונת הפעילות היא רמה ד'.
למען הבהרה אוסיף מידע על הלומדים ,שעל ניסיוני בהוראתם אני מדווח כאן:
סטודנט מהמגזר הערבי המגיע לשערי האקדמיה ,למד עברית במהלך לימודיו הבית-
ספריים מכיתה ג' עד י"ב וגם נבחן במקצוע זה בבחינת הבגרות .לסטודנט זה העברית
אינה שפה זרה (שהיא שפתם של עמים רחוקים) אלא שפה שנייה ,היינו ,שפה נוכחת
במרחב שלו .על אף זאת אנו פוגשים במוסדות להשכלה גבוהה סטודנטים בני המגזר
הערבי המתקשים בעברית ברמות שונות ,ואחד הקשיים הוא אי שליטה במערכת
הפועל .כדוגמה ,רבים מהסטודנטים מגיעים להישגים נמוכים למדי במטלת השלמת
פעלים במשפט שבו נתון הפועל בצורה לא נטויה (לרוב בצורת שם הפועל) במבחני
הכניסה.
יש לתופעה זו כמה הסברים הקשורים במאפיינים המיוחדים של החינוך העצמאי
של המגזר הערבי (ראו פירוט בשתיל) 5.אף על פי שנושאי מערכי השיעור המתוארים
כאן נלמדו בצורה זו או אחרת בעבר ,הם לא הוטמעו כראוי .מערכי השיעור המוצעים
להלן אינם ,מיועדים ,כאמור ,ללימוד ראשוני של מערכת הפועל אלא מטרתם היא
השלמת ידע ,הכללה ,תיקון ותרגול.
חלק זה של ההוראה נכלל בקורס הנקרא "הבעה עברית" .בעבר חויב בו כל
סטודנט שציוניו בבחינת הבגרות בעברית היו מתחת ל ,80-וכיום הוא מחייב כל
סטודנט שלימודיו הבית-ספריים היו בשפה הערבית ,וציוניו בבחינת הבגרות מתחת
ל .90-הקורס הוא בן  52שעות ,והוא בנוי על שלושה מוקדים :א .הבנת הנקרא ויכולת
סיכום ( 16ש'); ב .כתיבת טיעון ( 21ש'); ג .ידיעת הלשון ,הנחלקת לשני תחומים:
תחום הפועל – יכולת של שיבוץ הפועל בצורתו הנכונה בתוך הקשר טקסטואלי (8
ש'); תחום התחביר הפונקציונלי – יכולת השלמת משפטים שכוללים קשרים (של
ויתור ,תנאי ,ניגוד וכו' כגון לו ,לכאורה  , ...אך ...וכו') ( 8ש').

 5ראה שתיל.2008 .
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עקרונות השיטה
עקרונות פדגוגיים
א .הצגת לוחות נטיית הפועל מוכנים מראש הניתנים לסטודנט (כדף מודפס ,בחוברת
או בספר) יכולה להיות טובה לצורך מבט-על ,אך אינה תמיד יעילה בזכירה ,ובעניין
זה צודקים מבקרי השיטה הקלאסית .עם זאת טבלה שהסטודנט יוצר אותה בעצמו
ולצורך עצמו ככלי עזר עבורו ,היא עניין אחר לגמרי ,שהרי הרעיון שיצירת הטבלה
הוא תהליך של למידה משמעותית .הרעיון הוא אפוא שהסטודנט יוצר לעצמו
טבלאות ולא מקבל אותן מוכנות 6.בהקשר זה אצטט כאן" :אדם ,בקיצור ,אינו יכול
להעניק משמעות חדשה לעולמו ולהיפתח לעולמות משמעות חדשים – ללמוד באופן
משמעותי – ללא למידה מעורבת משימה" (הרפז.)41 .2014 .
ב .העיקרון השני הוא שהסטודנט משלים את הטבלה על פי היסק של כללים ועל פי
ידע קודם שלו גם משפת אימו ,כפי שיודגם להלן .בכך בא לידי ביטוי העיקרון כי
"למידה משמעותית היא פעילות מנטלית המתרחשת בהווה ומארגנת מחדש את מה
שנלמד בעבר ויילמד בעתיד" (הרפז .)40 :2014 .לדוגמה ,דובר ערבית יודע שכדי
לעבור מצורת פועל פעיל לפועל סביל ,יש להמיר את תנועת הבסיס הראשונה בעבר,
שהיא תמיד תנועת  ,aלתנועת  .uיש כאן אפוא למידת כלל ויישומו ולא שינון של
פרדיגמות.
ג .העיקרון הנוסף הוא שימוש בדרך השוואתית בין שפת המוצא (ערבית) ,שאותה
הסטודנט מכיר יותר טוב ,ובין שפת היעד (עברית) ,שאותה הסטודנט מכיר פחות.
בדרך זו יש אפשרות של הטמעת הידע הקיים בידע החדש .על המרצה לברור לו את
המקרים שבהם השוואה זו (כלומר ,הניתוח המעמת) מועילה ויעילה ,ושופכת אור
חדש על תחום ידע כלשהו שאינו ברור דיו .התנאי לעניין זה הוא מרצה השולט הן
בשפת היעד והן בשפת המוצא של תלמידיו .המתודה ההשוואתית אינה היסוד
המרכזי של השיטה אלא מרכיב נוסף בה .השיטה עשויה להיות יעילה גם בלי השוואה
לשפת המוצא ,אך בלא ספק יש יתרון להשוואה במקרים מסוימים ,כפי שיפורט להלן.
עקרונות לשוניים מבניים
א .מוקד הנטייה הוא שם הפועל ,בניגוד לצורת העבר-נסתר ,ששימשה במשך דורות
רבים כנקודת מוצא לנטייה ,והיא מאפיינת טבלאות נטייה בהוראת שפות שמיות.
הסיבה לכך היא שהיחס בין צורת העבר לצורת שם הפועל שונה בין העברית של ימינו
לזו של הרבדים הקודמים הן בדיבור והן בכתב .מעמדו של שם הפועל בהקשר
העברית התחזק בהרבה ביחס למעמדו ברובדי הלשון הקדומים 7.קולגה שלי טענה
בהיתוליות-מה ,כי שם הפועל נמצא בכל משפט שני (אני חייב לזוז; עלינו לסיים;
לסיים!; הניסיון להזיז אותו ממקומו נכשל; קל לדבר ,קשה לעשות וכו') 8.למעשה,
עיקרון זה ,העמדת שם הפועל במוקד הנטייה במקום צורת העבר ,מיושם במידה רבה
בספרי הוראת הפועל ללומדי עברית אך לא בעקביות גמורה (כדוגמה ,וייל ופרסטיי.
תשנ"ו; ברס ודלשד .)2007 .אציין כי בשפה הערבית ,שהמערך בא לשרת את דובריה,
אין למעשה מקבילה ישירה של שם הפועל .הערבית מעדיפה צורות נטויות בנטיית
תחיליות על פני צורות לא נטויות .לדוגמה ,בערבית פלסטינית המבע 'רציתי ללכת
אתָך' הוא חּבּבֵ ית ַארּוח מעּכ 9.במקרים כגון 'אסור להיכנס' יש שימוש בשם הפעולה,
כדוגמה ,מ ְמנּועֶ ד-דֻ ח'ּול ('אסורה הכניסה').
 6מובן שביישום אפשר להיעזר לעתים בטבלאות מוכנות .אין כאן התנגדות קיצונית לכך.
 7ראה אבינרי .תשכ"ה.554 .
 8על תפקידיו של שם הפועל ראה הלוי ,תשס"ח.
 9אליחי .תשל"ז.487 .
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ב .עיקרון מבני בעברית הוא ,כי שם הפועל דומה בחלק גדול ממערכת הפועל לצורת
העתיד ועקב כך גם לציווי .הסטודנט צריך להכיר את הנוסחה :הציווי = שם הפועל
פחות הברת התחילית (לשמור פחות ל = -שמור! ,להיזהר פחות לְ  = -היזהר! ,לתקן
פחות לְ  = -תקן! וכו') .העתיד = שם הפועל בהמרת ל' באחת מאותיות אית"ן.
ג .עיקרון מבני נוסף הוא הבחנה בין בניינים "קלי נטייה" שבהם בסיסי ההווה והעבר
דומים או זהים לאלו של שה"פ-ציווי-עתיד (התפעל ,הפעיל ,פיעל ובני זוגם הסבילים)
לעומת בניינים מרובי בסיסים (קל ונפעל) 10.מכיוון שהבניינים דלי הבסיסים קלים
יותר נתחיל בהם ונעבור למרובי הבסיסים ,שדורשים מיומנות של קישור בין בסיסים.
ד .שם הבניין זהה לצורת העבר-נסתר .כך שהמאמץ ההוראתי צריך להיות מכוון
לשינון של קשרים מעטים ביחס )1 :לפעול-פעל;  )2להיפעל-נפעל;  )3לפעל-פיעל-
פּועל;  )4להפעיל-הפעיל-הּופעל .מי שזוכר קשרים לא רבים אלו ,פרושה לפניו
להלכה מפת הנטייה של חלק גדול ממערכת הפועל העברית ולא רק של הפועל השלם,
כפי שאראה בהמשך.
מהבחינה הפדגוגית ,ניתן לקשר את רעיון שם הפועל במרכז לרעיון של הוראה
שמטרתה לבנות רשת מושגית .עקרון הרשת הוא עיקרון שעוזר להבנה ולהטמעה של
מושג 11.ניתן לומר ששם הפועל עומד במרכזה של הרשת ומקיים קשרים עם מספר
גדול יחסית של צורות אחרות במערכת הפועל .הדבר מודגם בתרשים מס'  1להלן.
עקרון הכתיב
הפעילות נעשית על פי עקרונות הכתיב המלא ,ומדי פעם נוסף ניקוד ה"רוכב" על
הכתיב המלא (כהמלצת האקדמיה ללשון העברית) .הסיבה לכך היא שמטרת
ההוראה היא להכין את הסטודנט לתפקוד במערכת ההשכלה הגבוהה ובמערכת
התעסוקה במדינת ישראל .התכתובת במדינה ובאקדמיה בכלל זה היא בכתיב מלא,
ויש להכין אותו לכך ולהקפיד על הסימנים המבחינים בין צורות .לפיכך חשוב לחנך
ולהקפיד על הכתיב התקני בצורות שה"פ-ציווי-עתיד ביו"ד בנפעל (להישלח ,תישלח)
ועל צורת עבר-שם הפעולה ביו"ד בבניין פיעל (להוציא מרובעים) וכו' 12.החשיבות היא
שהכתיב המלא מוסר מידע על תנועות במקום סימני הניקוד ,והוא בעל ערך מבחין.
לדוגמה ,לדוברי ערבית רבים יש הרגל לא להקפיד על כך ,אפשר כתוצאה מהרגלי
כתיב בלשון האם .התוצאה עשויה להיות אי-הבחנה בין זוגות כגון למד-לימד ,חשב-
חישב וכו' .מהבחינה הדידקטית אי-הקפדה תתבטא בהפחתת נקודות בעת הערכת
מבדקים.

 10רוזן ,140-130 )Rosén, 1976b( .מבחין בין טיפוסי נטייה "חזקים" ,בפועל ,הבניינים קל ונפעל ,ו"חלשים" – כל שאר
הבניינים .שתיל .תשס"ג .הציע תיקון מסוים של המודל .הצעתו לראות בבניינים פיעל והפעיל דרגת ביניים בין
החזקים ,מרובי הבסיסים קל נפעל ,ובין הבניינים החלשים ,התפעל ,פועל והופעל שלהם יש בסיס משותף בכל
נטייתם.
 11זכאי ד' ,גליקסון י' תשמ"ה .יח'  ;68 .3הרפז .תשע"ז.
 12כללי הכתיב המועילים הללו שנוסחו בידי האקדמיה מופרים בראש חוצות ,ומובילות בהפרה זו התת-כותרות
בטלוויזיה .במאמץ קטן של השקעה ניתן היה לשפר זאת.
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תרשים מס'  :1קשרי שם הפועל עם רכיבי בניין אחרים
ציווי
בחלק
גדול של
המערכת
עתיד
בחלק
הגדול
של
המערכת

שם
הפעולה
בנפעל
ובהתפעל

שם
הפֹּעל

הווה
בבניינים
פיעל,
הפעיל,
התפעל

עבר
בהתפעל,
בהפעיל
פ" ו

מהלך השיעור
א .המרצה (על הלוח) והסטודנט (במחברתו) יוצרים במקביל טבלה שהיא ריקה
ומתמלאת במהלך השיעור .בטבלה יש שמונה עמודות ,היינו מספר הבניינים  +עמודה
ימנית המתייגת את הצורות .מכיוון שהצורה הנתונה היא שם הפועל ,יש להסביר את
המושג .אני מגדיר אתו בצורה פרקטית :שם הפועל הוא צורת הפועל המתחילה ב...
(במה? באיזו אות?) .בכל קבוצה יש מי שייתנו את התשובה ,ואחרים שאינם מכירים
את המושג .מובן שלכך מתווסף הסבר פונקציונלי ,כגון ,שם הפועל הוא צורת פועל
(בניגוד לשם הפעולה) לא נטויה שבה מבצע הפעולה מוסק מן הסביבה או מן ההקשר.

טבלה  :1נתוני שם הפועל השלם והצורות הקשורות בו לשם
בניין
שם הפועל
ציווי
ציווי שלילי
עתיד (הוא)

לשמור

לְ הישָ אֵ ר

לְ סדר

מילוי14;13

להתקין

להתקשר

ב .על פי העקרונות שהוצגו לעיל ,הסטודנטים ממלאים את הטבלה בהדרגה .לאחר
שהוסבר עיקרון ב' (הציווי = שם הפועל פחות הברת התחילית) ,הסטודנטים
מתבקשים ליישם את העיקרון בטבלה ,ליצור את צורות הציווי באמירה בקול ,ואחר
כך לכותבן .אחרי שיצרנו את שמור מ-לשמור ,יש להוסיף מיד דוגמאות אחרות,
כדוגמה" ,צור את הציווי של לכתוב ,לספור".
 13מילוי של טבלה אינו חידוש כשלעצמו והוא מצוי בספרים להוראת הפועל.
 14העמודות הכפולות תחת הערכים לסדר ,להתקין ,מיועדות למילוי של צורות פעילות לצד סבילות.
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בעיה אחרת נוצרת עם הציווי של הפעיל ,לדוגמה ,הציווי של להתקין הוא התקן
ולא התקין .מבחינה היסטורית יש כאן שינוי תנועה כתוצאת היותה בהברה סגורה.
אך מכיוון שבצורות בנקבה וברבים חוזר המאפיין הרגיל של הבניין ,היינו התנועה
וייצוגה הכתיבי xי ,מקובל בהוראת הפועל שניתן לוותר בשלב זה או אחר על דקדוק
זה ולהעיר עליו בלבד או לעסוק בו בהמשך .מן הבחינה המתודית ,החשיבות של הבנת
הכלל ,תפיסתו ויישומו עולים על הפרטים הנקודתיים .בנוסף לכך ,היישום מכוון
לסטודנטים דוברי ערבית .ההבחנה בתנועות  i / eחסרה ממילא בלשון האם ,וליתר
דיוק אינה פונמית ,כך שיש להניח שההקפדה על פרט זה בשלב זה של ההוראה תוסיף
יותר בלבול מיעילות .לעתים הסטודנטים בעצמם מעירים על כך ,ואז יש להתייחס
לדבריהם.
ג .לאחר לימוד הציווי מוצע לעבור לציווי בשלילה ,היינו לצורות כגון אל תשמור.
הצורה הזאת היא למעשה ,גם ציווי וגם עתיד ,כך שהיא מדגישה את העובדה שהציווי
והעתיד דומים הן בצורה והן בדרך השימוש .בדרך כלל בכל קבוצה של סטודנטים,
לפחות באלו שאני מכיר ,יש מי שיכולים ליצור את הצורה בעצמם .בהליך זה בא לידי
ביטוי העיקרון הפדגוגי של חילוץ הידע מהתלמידים .אחרי שלב זה רישום העתיד
נסתר הוא בגדר עניין מובן מאליו .לאחר שלב זה נראית הטבלה על הלוח ובמחברת
הסטודנט כך.

טבלה  :2שם הפועל השלם והצורות הקשורות בו ממולא
הבניין
שם הפועל

לשמור

לְ סדר

לְ הישָ אֵ ר

ציווי

-שמור

-הישאר

-סדר

ציווי שלילי

אל-
תשמור
ישמור

אל-
תישאר
יישאר

אל-
תסדר
יְ סדר

עתיד (הוא)

להתקין
-התקין

-

אל-
תתקין
יתקין

להתקשר
-התקשר

-

אל-
תתקשר
יתקשר

בשלב זה בא יישום בצורת משחק 15.לדוגמה ,המרצה יכול לבקש מאחד התלמידים
לצוות עליו ,היינו ,לבנות את הציווי ,על פי הצורה להתקשר .המרצה מדגים על
המכשיר הנייד משחק התקשרות .ואז הציווי בשלילה (אל-תתקשר) ואז המרצה
"מפסיק להתקשר" .בדוגמה אחרת המרצה מבקש" :צווה עליי להישאר במקום"
ובשלילה "אל תישאר" .המרצה (או סטודנט אחר) יכול לשחק את תפקיד מקבל
ההוראה .בפעילות זו יש יישום של העיקרון של יציאה מההפשטה אל רמת השיח
הממשי ,במקרה זה רמת ההוראה וביצועה .ניתן להשתמש בשם הפועל להדגמת
שימושיו המודליים כגון הוראות ,לדוגמה" ,בבקשה לשבת"" ,נא להיכנס בזמן" וכו'.
שימושים אלו מתקשרים אל הוראת "המשפט המודלי" (כגון' ,יש להגיע לשיעור
בזמן') שעבור דוברי ערבית אינו טבעי ביותר ,משום שבערבית לא מקובלת הבעה
מודלית אימפרסונלית .כאמור לעיל ,הערבית מעדיפה צורות נטויות בנטיית תחיליות
על פני צורות לא נטויות (מעין 'צריך שתגיעו בזמן').
כאן יש להוסיף הערה :חשוב שהבחירה הלקסיקלית של הדוגמאות תהיה כזאת
שמאפשרת את המשחק הדיסקורסיבי בכיתה (לעמוד ,לדרוך ,להישאר ,לנגב את
הלוח ,להעמיד את הספר/התיק ,להתקשר ,להתרחק) .בדרך כלל הסטודנטים נהנים
מחילוף התפקידים שבו הם נותני ההוראות ,והמרצה הוא מבצע ההוראות .ניתן
 15רעיון זה קיים כבר בספרו של רוזן.1976 .
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לבקש גם מזוגות סטודנטים לשמש בתפקיד נותני הוראה ומבצעים .מצד אחד יפה
להציג את המערכת על שורש אחד המצוי בכל הבניינים ,אך יש לכך גם חסרונות.
כדוגמה ,השורש חש"ב מצוי בכל הבניינים ,אך מבחינה פרגמטית לא ניתן ליצור ממנו
*החשב ,ולכן עדיף לבחור שמות פועל כגון ,להיעצר,
ֵ
ציווי בחלק מהבניינים* :היחשב,
להישאר ,להיזהר.
ד .לאחר הוראת הצורות שה"פ-ציווי-עתיד יש מעבר להוראת צורת ההווה .כאן פועל
עיקרון ג ,היינו הבחנה בין בניינים מרובי בסיסים (קל ונפעל) הרשומים בימין הטבלה
לבין הבניינים דלי הבסיסים הרשומים בשמאל הטבלה הרשומה על הלוח (טבלה 2
לעיל) .בבניינים דלי הבסיסים העיקרון הוא :צורת ההווה-יחיד היא צורת העתיד
בהמרת אית"ן במ"ם .ברגע שהעיקרון מובן הסטודנטים מוסיפים את צורת ההווה
בטבלתם האישית ,ואז מוסיפים את המשבצות הנוגעות לעניין בטבלה שעל הלוח.
הטיפול בהווה של מרובי הבסיסים יכול לבוא מיד לאחר מכן או להמתין למפגש
התוכף.
ה .לצורך טיפול ביצירת העבר יש להפעיל את העיקרון שם-הבניין = צורת עבר-נסתר.
בשלב זה ממלאים שתי שורות ,השורה העליונה בשם הבניין ,והשורה שמתחת להווה,
צורת העבר-נסתר .ומכיוון שמבחינה פדגוגית נהוג להתחיל מהקל אל המורכב ,הסדר
הוא משמאל (להתפעל) לימין (קל) .גם כאן יש לשאול שאלה בנאלית לכאורה" ,מהו
הבניין של צורות כגון להתקשר ,להתחיל?" .כשמגיעים לשאלה הנראית בנאלית,
"מהו הבניין של הצורה לתקן?" ,מתברר שחלק ניכר מהסטודנטים מתקשים בכך.
צורת העבר מתקבלת משתילת השורש במשקל העבר .כאן המקום לחזור על
החוקיות :אם יש וי"ו בין רכיב השורש השני לשלישי ,למשל ,במילת התפל לקטוז,
הבניין תמיד קל-פעל ,אם הצורה מתחילה ב-להי – תמיד נפעל ,אם יש רק ל+שורש –
תמיד פיעל ,לה _ _ י _ – תמיד הפעיל ,להת -היא תמיד התפעל.
ו .מה שנותר בשלב זה הוא לימוד שם הפעולה הסדיר .בתחום זה יש להבחין בין שמות
פעולה שהם משקלים ,לבין שמות פעולה בגזירה קווית ,המורכבים מבסיס שה"פ +
ּות ,היינו נפעל והתפעל (ראה תרשים מס'  1לעיל) .חשוב מאוד להדגיש את מאפייני
הבניינים כדי למנוע בלבול בין צורות כגון הימצאות לבין התמצאות .בשלב זה הטבלה
אמורה להיראות כך:

טבלה  :3טבלת נטייה של הפועל השלם ממולאת
בניין
שם הפועל

פעל (קל)
לשמור

ציווי
ציווי שלילי

הישמרשמוראל-תשמור אל -תישמר

עתיד (הוא)
הווה
עבר
שם הפעולה

ישמור
שומר
שמר
שמירה

נפעל
לְ הישָ מֵ ר

יישמר
נשמר
נשמר
הישמרות

פיעל
לְ סדר
סדראל-תסדר
יְ סדר
מסדר
סידר
סידור

הפעיל
להתקין
 -התקןאל-תתקין
יתקין
מתקין
התקין
התקנה

התפעל
להתקשר
-

התקשראל-תתקשר
יתקשר
מתקשר
התקשר
התקשרות

דוגמאות
נוספות

ז .הוראת הצורות הסבילות עשויה להמתין למפגש נוסף ,בהנחה שדי והותר במה
שנלמד למפגש אחד ,ואפשר לטפל בהן גם במפגש אחד ,או במפגש כפול בהתאם
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לנסיבות של כל קורס וקורס .כשמגיעים להוראת הסביל ,יש להסביר את המושג .קל
יותר להסביר את המושג לדוברי אנגלית ,משום שהם מכירים היטב את המושג
פאסיב ( ,)passiveוקשה יותר להסבירו לדוברי ערבית ,משום שבערבית חסר מושג
דקדוקי שהוא שווה ערך לסביל .בערבית משתמשים במושג مبني على آلمجهول,
שפירושו המילולי הוא "בנוי על צורת הלא ידוע" ,משום שהפונקציה התקשורתית
הקלאסית של שימוש הסביל הוא מקרים שבהם מבצע הפעולה אינו ידוע ,מה שנקרא
בערבית בשם סתמי או לא ידוע (מּבְ ני עלי אלְ -מגְ 'הּול) .מצד שני יש לדוברי ערבית
יתרון מבני על דוברי אנגלית .הם יודעים מלשונם שהתנועה המאפיינת את הצורות
הללו בעבר היא תנועת  uבהברה הראשונה של בסיס הפועל כמו בעברית .הוראה
שמתבססת על הידע הקיים אצל הסטודנט ,צריכה להתחיל בחזרה קצרה על הידע
בשפת המוצא ,ערבית במקרה זה .מאחר שרוב המרצים באקדמיה במקצוע ההבעה
הם בוגרי החוגים לעברית באוניברסיטאות ומכללות ,רמת הערבית שברשותם
מאפשרת להם לעשות זאת .כאמור ,יש הבדל בין הוראת נושא זה ללומדי עברית
דוברי ערבית ובין דוברי שפות אחרות.
מצד אחד יש דמיון מבני בעניין צורות הסביל בין הערבית לעברית ,אך יש גם שוני
הן בצורה ובעיקר במה שנראה בעין ,צורת הכתב .לדעתי אין להשתמש בניקוד אלא
בכתיב המלא .יש להדגיש את רצף התנועות  u-aהקיים בשני הבניינים (פועל והופעל),
קשר שמציין תפקיד דומה .יש להבליט את העובדה שבפּועל האות וי"ו נכתבת בין שני
רכיבי השורש הראשונים ,ואילו בהופעל היא באה לפני אותיות השורש .כדי לחדד את
ההבחנה ניתן להשתמש בניגוד מזעריים כגון בניית הסביל של לתקן לעומת להתקין
(דוגמאות לניגודים מזעריים נוספים :לזמן-להזמין ,לשלם-להשלים ,לגדל-להגדיל).
יש להראות כי לצורות הסביל אין ציווי ,וכי הצורות המועצמות ,כלומר ,שם הפועל
ושם הפעולה ,הן משותפות לכל זוג בניינים פעיל-סביל ,היינו פיעל-פועל ,הפעיל-
הופעל .שאר המאפיינים הצורניים של בניין הפעיל משותפים גם לבן זוגו הסביל,
לדוגמה תנועת האותיות הפורמטיוויות (=רכיבי משקל עיצוריים) ,שניתן לכנותם
תנועות אית"ן ומ"ם ההווה ,היא משותפת לפעיל ולסביל.
ח .מתחת לטבלה יש שורה נוספת הנקראת דוגמאות נוספות .כאשר אנו מגיעים
לרישום שם הפעולה ,אני מבקש דוגמאות נוספות מסטודנטים ,לדוגמה ,שמירה -
כתיבה ,אכילה ,קריאה; הישמרות – הימנעות ,היערכות ,הימצאות ,היעדרות; סידור
– פיזור ,בישול ,ניגוב ,טיגון; התקנה – הזמנה ,השלמה ,הפגנה; התקשרות –
התנגשות ,התנהגות ,התקרבות ,התבגרות .בסיומה נראית הטבלה מלאה ,כנראה
מטבלה .4
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טבלה  :4טבלת נטייה בסיסית של הפועל השלם מממולאת בשלמותה
בניין
שם הפועל

פעל (קל)
לשמור

ציווי

פועל
פיעל
לְ סדר

נפעל
לְ הישָ מֵ ר

הופעל
הפעיל
להתקין

ציווי שלילי

שמוראל-
תשמור
ישמור

הישמראל-
תישמר
יישמר

סדראל-
תסדר
יְ סדר

יסודר

הווה

שומר

נשמר

מסדר

מסודר

מתקין

נשמר

סידר

סודר

התקין

עתיד (הוא)

עבר
שם הפעולה שמירה

הישמרות

כתיבה
קריאה
זכירה

היערכות
היעדרות
הימנעות

דוגמאות
נוספות

-

התפעל
להתקשר

התקיןאל-
תתקין
יתקין

יותקן
מותקן

מתקשר

הותקן

התקשר

סידור

-

התקנה

סידור ,בישול,
טיגון ,ניגוב

התקשראל-
תתקשר
יתקשר

התקשרות
התנגשות
התנהגות
התקרבות

הזמנה ,השלמה,
הפגנה ,הגדלה

ט .לצורך הטמעה כדאי להוסיף מטלת בית .זו תהיה העתקת הטבלה למחשב
ושמירתה .הדבר נחוץ לסטודנט ,כי הוא ישמשו במהלך הקורס ואף עשוי לשמשו
במבחן .מטלה נוספת :על הסטודנטים ליצור טבלה נוספת דומה שנקודת המוצא היא
סדרה לקסיקלית אחרת של שמות פועל מקבילים לסדרה המקורית ,לדוגמה :לכתוב,
להישאר ,לנגב ,להגדיל ,להתנהג .הבחירה הלקסיקלית לעולם אינה צריכה להיות
מקרית .לדוגמה ,מאחוריה עומד שיקול הדעת ,העונה לשאלה האם ניתן ליצור צורת
ציווי הקיימת בכוח במציאות הלשונית .במקרה שלנו צורות הציווי יהיו "כתוב,
הישאר ,נגב (את הלוח) ,הגדילי (את האותיות) ,התנהג (בנימוס)".
י .במפגש אחר שעשוי להיות גם המפגש התוכף ,תבוא חזרה על הטבלה בצורה שונה.
הפעם הנתונים יהיו שמות פועל מגזרות ,שהחוקיות שהוצגה בטבלה הראשונה
תופסת גם לגביהם ,לדוגמה ,פועלי ע"ו ,פ"נ-פי"צ ,פ"ו ,כמודגם בטבלה  .5הטבלה
מטבעה לא תתייחס לכל הבניינים אלא לאלו שבמוקד ההוראה.

טבלה  :5טבלת בסיסים בבניינים קל והפעיל-הופעל בפועלי ע"ו ,פ"נ-פי"צ ,פ"ו
בניין
שם הפועל

פעל
לקּום

פעל
לׂשים (לב)

הפעיל

הופעל

להקיף

ציווי
ציווי שלילי
עתיד (הוא)
הווה
עבר
שם הפעולה
דוגמאות
נוספות
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כאמור לעיל ,הבחירה הלקסיקלית בדוגמאות מבניין קל נובעת מאפשרות יצירת
הציווי ,קום! ,בוא! ,שים לב! .הן טובות פחות כדוגמה לשם פעולה ,אם כי אפשר לציין
שמשקל קטילה יכול להתבטא בצורות קימה ,ביאה ,שימת לב (שהיא צורה גבוהה
יותר לצד הצורה המקובלת יותר תשומת לב) .יש טיפול מקביל בקטגוריית בניין קל
משורשים שרכיב השורש הראשון בהם ה"א-חי"ת-עי"ן כגון להדוף ,לחֲ זור ,לעמוד.
עניין גזרת פ"א כגון לאטום היא קטגוריה לעצמה ,שבלשון הדיבור מתמזגת בנטיית
פ"ע הדומיננטית מבין השתיים16.
הצורות להקים ,להקיף ,להציג ,להגיש – צריכות להילמד בגישה זו כיחידה אחת.
ההנחה היא כי אין להטיל על לומדי השפה הזרים המתקשים בה עדיין ,להיות שומרי
החומות הנורמטיביים ,ולהבחין במה שדוברי הלשון המושרשים אינם מבחינים בו
(לדוגמה ,להבדיל בין מכיר ובין מכין) .המשותף לכל הצורות הללו הוא שהן נתפסות
על ידי דוברי העברית בימינו כשורשים דו-עיצוריים שביניהם מפרידה תנועה 17.צורות
הכתיב שלהן זהות ,למעשה .יש לכך השפעה ביישום מתודות ההוראה (שתיל,
תשס"ג;  18.)Shatil, 2013גישה זו גם חוסכת זמן ואנרגיה לטובת יעדים אחרים כגון
שליטה במערכת הבניינים ,שליטה בקשרים וכו'.
יא .בשלב מאוחר יותר בקורס יש לטפל בצורות שבהן אין דמיון מבני בין שם הפועל
לבין צורות עתיד וציווי .אלו הם פועלי גרוניות באות השורש השנייה (עה"פ) ,כדוגמה,
לשאול-ישאל ,לבחור-יבחר ובאות השורש השלישית למצוא-ימצא ,לשכוח-ישכח,
לקרוע-יקרע .יש לציין שחוסר השוויון בין שם הפועל לצורות ציווי-עתיד מאוזן
בעזרת יתרון אחר שיש לדוברי ערבית .דוברי ערבית רגילים לכך שבבניין הראשון
המקביל לבניין קל ,תנועת עה"פ בצורות העתיד היא תנועת  ,aכאשר עה"פ היא
('שאל') ,טעם-י ְטעם
גרונית כמודגם להלן בערבית באותיות עבריות :סַאל-י ְסַאל ָ
('שמע').
('קרא') ,פתח-יפְ תח ('פָ תח') ,סמע-י ְסמע ָ
('טָ עם') ,בלה"פ :קרא-י ְקרא ָ
יב .פועלי ל"י (או לה"י) הם קבוצה בעלת פעלים חשובים :להיות ,לראות ,לקנות,
לְ לוות ,להשוות וכו' .הקבוצה שייכת לקטגוריות שבהן אין דמיון בין שם הפועל ובין
צורות העתיד .בעברית נוספת לבסיס של שה"פ הסיומת (הנקבית) -וֹת .כדי לעבור
מצורת שה"פ לציווי (להיות בריא > היֵה לי בריא) יש להסיר הן את התחילית ל -והן
את הסיומת -וֹת .בקבוצה זו יש דמיון מבני בין שפת האם ושפת המוצא שניתן וכדאי
לנצלו לצורך הוראה כמודגם בטבלה .6

טבלה  :6השוואת פועלי לה"י בעברית עם פועלי ל"י בערבית
קל

ערבית

נפעל ערבית

פיעל

ערבית הפעיל ערבית

התפעל ערבית

עתיד

יבנֶה

יּבְ ני

יי ָגלֶה

ינג'לי

יגלֶה

יֻג'לי

ישוֶ ה
ְ

י ְֻסוי

התגלֶה

יֻתג'לי

בינוני
פועל

בונֶה

ּבאני

נגְ לֶה

מֻ נג'לי

מגלֶה

משוֶ ה
ְ
מֻ ג'לי

מֻ ְסוי

מתגלֶה

מֻ תג'לי

עבר

בנָה

ּבנ19

נגְ לָה

אנג'ל

גילָה

השוָ ה
ְ

ַאסו
ְ

התגלָה

תג'ל

ג'ל

 16ראסין .תשע"ו.
 17ראה  , Schwarzwald. 1984עמ' .26
 18עניין זה נידון במקומות רבים ,לדוגמה ;Ravid. 1995:80-85 ,שורצולד .תשמ"אCoffin & Bolozky. ;92-91:
.2005:112
 19בשפה הערבית הצורה נכתבת באות יוד הנקראת אלף מקצורה (אל"ף קצרה) ,לדוגמה ,بنى ,כלומר האות יו"ד בלי
שתי נקודות תחתיה והיא מציינת תנועת  .aבתעתיק לעברית רשמתי את הצורות בלי יסוד גרפי זה.
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הטבלה מראה כי בצורות העתיד ובינוני פועל (=הווה בעברית) יש דמיון מבני .בשתי
השפות התנועה היא גבוהה יחסית לתנועת העבר ,בערבית  iובעברית  .eלעומת זאת
בשתי השפות בכל צורות העבר תנועת עה"פ היא ( aקמץ בעברית ופתחה בערבית).
יג .צורות נוספות שבהן יש בשם הפועל תי"ו לא שורשית ,היא באה לצורך השלמה
פרוזודית בשורשים שהם דו-עיצוריים במקורם ,כדוגמת חסרי פ"י ,חסרי פ"נ וכו'20.
אם נחזור על העיקרון של הקשר בין שם הפועל לציווי ,נאמר כי יש להסיר משם הפועל
הן את התחילית והן את סיומת ה-תי"ו .לדוגמה ,לשבת > ֵשב ,לצאת > צֵ א ,לגעת >
גע .יש לציין שתנועת עה"פ בציווי תהיה תנועת עה"פ בצורת העתידֵ ,שב > תשב ,דע
> תדע .גם כאן ניתן להשוות בין ערבית ובין עברית :לדוגמה הפועל המקביל
אטימולוגית לפועל יָרד (שפירושיו 'בא ,הגיע (המכתב)'' ,ירד למים (עם העֵ דר)') ,הוא
ומקביליו הם בעבר ) ,wárad(aבצורת בינוני פועל (המקבילה להווה)  wáridאו
 wáredהדומה לצורה יורד ,בעתיד  yáridובציווי  ,ridשיש להם דמיון לצורות י ֵֵרד-
ֵרד.
מיקום הפעילות בתכנית ההוראה
בדרך כלל מקובל בלימוד שפה שהוראת הפועל והשליטה בו תופסים מקום מרכזי,
שהרי מבחינה כמותית הדגם הפועלי הוא הנפוץ בדגמים ,ומבחינת השיח הוא זה
שמאפשר לתאר אירועים ,לתת הוראות וכו' .מכיוון שהטבלה היא נקודת מוצא
לתרגולים נוספים ,הפעילות הזאת צריכה להתבצע בראשית הקורס ,לא בהכרח
במפגש הראשון .במפגש הראשון עדיף להפגיש את הלומדים עם השפה עצמה ,כלומר,
להביא להם טקסט שאינו קשה מדיי ,לתת להם לקרוא בקריאה משותפת מצד אחד
מדפים שבידי הלומדים ומצד אחר בהקרנה ,כך שתהיה גם אפשרות לתקן הגייה
ולמקד תשומת לב לפרטים לשוניים ,מבניים ותוכניים .בהזדמנות זו ילמד המרצה על
ידיעותיהם ויכולותיהם של תלמידיו.
הסדר המתודי של ההוראה הוא מן הפועל השלם המשמש נקודת מוצא של
המערכת אל כל השאר .הפועל השלם הוא ,למעשה ,הצורה המורפמית של מערכת
הפועל ,והפעלים החסרים הם ,למעשה ,אלומורפים של הפועל השלם .הסדר הוא
אפוא :הפועל השלם > הפועל החלול (או הדו-עיצורי) ,כלומר ע"ו , +פ"נ-פי"צ> ,
פועלי פ"ו (בבניין הפעיל) > פועלי ל"י> פעלי פ"ו ו-פ"נ-פי"צ (בבניין קל) .שתי
הקבוצות ,פועלי פ"ו ופועלי ל"י אינם "חסרים" ,אך ייחודם הוא שאחד מרכיבי
השורש בהם הוא תנועתי ,בפ"ו – השורש הראשון (במיוחד בבניין הפעיל) ,ובפעלי ל"י
– השורש השלישי.
תוצרי ההוראה ,היינו ,הטבלאות הבסיסיות הנוצרות בתהליך זה בכתב יד במהלך
השיעור הופכות לקובץ דיגיטלי בידי הסטודנט (כמטלת בית) .כל סטודנט מדפיס את
הטבלה בלי להוסיף ניקוד .זו נבדקת בידי המרצה ונשלחת לתיקונים במקרי הצורך.
הטבלאות משמשות בסיס להמשך למידה וחזרה ,בתרגילי נטייה דוגמת שינוי זמנים
והפיכות מפעיל לסביל ולהפך .לבסוף הן משמשות לתרגילי קלוֹז ,ותרגיל כזה הוא
משימת ההערכה לחלק זה של תכנית הלמידה גם במבחן הסופי.
אעיר כאן ,שלפי שיטתי ,המבחן הסופי אינו צריך להיות בלי חומר עזר בכלל
("הסטודנט אמור לדעת הכול בעל פה") ,וגם אינו צריך להיות עם חומר פתוח (דבר
שמעודד חוסר התארגנות ,חוסר התכוננות ,חוסר רפלקציה) אלא עם כמה דפי עזר
(בשיטתי ,ארבעה עמודים) שנוצרים בידי הסטודנט ,והוא מחליט אלו מחומרי הקורס
 20במושג השלמת פרוזודית הכוונה היא ליצור איזון מסוים בכמות החומר של הצורות ,היינו להימנע מצורות קצרות
מדיי כגון *ל ֵָשב ,ולכן נוצרה הצורה ל ֶָשבֶ ת.
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עשויים לסייע לו במבחן .דרך זו מובילה את הסטודנט לרפלקציה ,לחשיבה על הידע
הנדרש בבחינה ,ומאפשרת לו לסכם ולערוך את החומרים .שהרי ממה נפשך – הדפים
הללו אינם מנבאים מה יהיה המבחן ,ולכן אינם מכילים חומרים שיכולים לשמש כלי
לעברות הונאה בבחינה ,חלילה .המבחן הוא בדיקת יכולת היישום של עקרונות
שנלמדו בקורס ,ואם הסטודנט נעזר בחומרים שיצר בעצמו – הרי זה מבורך .לפיכך
יש להקדיש זמן מסוים לשוחח עם הסטודנטים על מבנה המבחן ,ועל ארגון דפי העזר
והפעילות הנדרשת להכנתם.
סיכום
במאמר זה הצגתי את שיטת ההוראה של מערכת הפועל הנקוטה בידי ,שהיא שיטה
שיוצאת מהנחת ידיעה מסוימת של הלומדים ,במקרה זה לומדים בני המגזר הערבי,
שיש להם ידיעות מבית הספר ,מניסיון מעשי ומידיעת שפת אימם .מצד אחד שפת
אימם מסייעת בהבנת המערכת המורפולוגית העברית של שורשים ובניינים והיחס
בין הבניינים ,לדוגמה ,התפעל כפועל רפלקסיבי ,הפעיל כבניין גורם ,הופעל כסביל של
הפעיל וכיוצא באלו .מצד שני לשון האם היא גם גורם מפריע ,לדוגמה ,בשימוש
הזמנים ובעיקר בהבחנה שבין הווה ובין עתיד ,שנעשית בעברית בניגוד בין תבניות,
בעוד שבערבית המדוברת היא נעשית בהוספת תחיליות אספקט ,היינו ,באמצעים
קווים.
ללומדים יש ידיעות מסוימות ,איש איש וידיעותיו ,והמטרה היא להשלים את
החסר ,להזכיר את שאמור להיות ידוע ,לארגן את החומרים למערכת קוהרנטית,
ליצור את הקשרים החסרים המאמר מציג את שיקולי המרצה בביצוע הפעילות
ומדגים פעילות בכיתה .השיקולים העיקריים הם דידקטיים ,בעיקר הפעלה ושיתוף
הסטודנט בפעילות .השיקולים הלשוניים מבניים הם העמדת שם הפועל במרכז
והתרגול הרב-פעמי של הקשר שם הפועל-שם הבניין ,שהוא לעתים דומה ולעתים
שונה.
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1

חני גרטי-בר
בית המדרש ללימודי יהדות ( )JTSוHUC-

תקציר
במאמר זה אתאר "מחקר פעולה" ( )action researchשהשתרע על פני שלושה סמסטרים ועסק
בפיתוח מיומנות הכתיבה ברמת הביניים .בסוג זה של מחקר ,המורה-החוקר מזהה בעייה
פדגוגית מסוימת שנתקל בה במהלך עבודתו ובאמצעות שינויים בדרכי ההוראה ,לעיתים
בעזרת ספרות מקצועית או בעזרת מורים-עמיתים ,מנסה למצוא לה פתרון .המורה-החוקר
בודק את יעילותו של הפתרון בכיתתו ועשוי ליישם שינויים נוספים 2.המחקר מאפשר למורים
לא רק להתבונן בדרכי הוראתם ולשפרן ,אלא גם להגיע להבנה עמוקה יותר של תלמידיהם
ושל עצמם כמורים .3אף על פי שאין דין כיתה אחת ככיתה אחרת ,התובנות והמסקנות העולות
ממחקר פעילות כזה עשויות לעניין מורים שאולי נתקלו בבעיה דומה במהלך ההוראה ואף
להמריצם להשתמש בפתרונות המתוארים במחקר זה.

הבעיה
באחד המוסדות בהם אני מלמדת ( )JTSנדרשים הלומדים ברמת הביניים בעברית
לכתוב מדי שבוע ביומנם האישי כ 75-עד  100מילים על נושא לפי בחירתם ולהגיש את
העבודה .בנוסף ,הם כותבים במהלך הסמסטר חמישה חיבורים קצרים בני  150מילים
כל אחד ,הקשורים לנושאים הדקדוקיים או לטקסטים שנלמדו .הכתיבה היא מטלה
רבת מטרות ,וביניהן :שימוש פעיל באוצר מילים ובמבנים ידועים משכבר ,התנסות
בשימוש במילים ובמבנים שנלמדו לאחרונה ,פיתוח הדיוק הלשוני ,שיפור יכולת ההבעה
בכתב ,והזדמנות לתאר מחשבות ,רגשות וחוויות בעברית .אולם ,כבר בסמסטר הראשון
נוכחתי לדעת כי תוכן היומנים חזר על עצמו ,אוצר המילים לא התרחב ולא הועשר ,לא
נעשה שימוש בנושאים דקדוקיים ותחביריים שנלמדו בכיתה ,ואותן טעויות חזרו ונשנו
ולא תוקנו .הכתיבה הייתה מינימליסטית ,בסיסית ,לשם יציאת ידי חובה .כמו-כן,
בכתיבת החיבורים היו לא מעט תלמידים שנעזרו במתרגמים אנושיים או דיגיטליים.
הבנתי כי יש צורך להעריך מחדש את דרך ביצוע המטלות ולנסח באופן יותר מדויק את
מטרותיהן .יש לציין כי הפרופיל הדמוגרפי והלימודי של הסטודנטים בכל שלושת
הסמסטרים שיתוארו במאמר ,היה דומה .הקבוצה מנתה בין  8ל 12-תלמידים ,כולם
צעירים ,וניכרו ביניהם הבדלים ברמת הידע בעברית וביכולת הלמידה הכללית שלהם.
רמת המוטיבציה ,האנרגיה הכללית (השיעורים מתחילים בשעה  8:40בבוקר) ,העניין
והרצון להתאמץ ולהשקיע בלימוד העברית לא היו גבוהים (במידה רבה כפועל יוצא מן
העובדה כי העברית היא מקצוע חובה) .כמו כן היה לתלמידים חשש גדול מדיבור והיה
קשה מאוד ליצור ביניהם תקשורת בינאישית (לא כולם הכירו זה את זה מסמסטרים
קודמים).
1

המאמר הוא גרסה מתוקנת ומורחבת של הרצאה בכנס נא"ף ,יוני  ,2017באוניברסיטת ניו-יורק.
Burns, A., Richards J. C. 2009. Action Research in Second Language Teacher Education. The Cambridge
Guide to Research in Language Teaching and Learning. A. Burns & J. C. Richards (eds). Cambridge:
Cambridge University Press.
3
– Nasrollahi, M A., Krish P. & Noo, N.M. 2012. Action Research in Language Learning. Procedia
Social and Behavioral Sciences, Vol. 47, 1874–1879. Retrieved from:
https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S1877042812026523
2
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ניסיונות לפתרון
במהלך שני הסמסטרים הבאים ,שבהם לימדתי רמות ביניים א ו-ב (סמסטרים רביעי
וחמישי בלימוד עברית בהתאמה) ערכתי בכל סמסטר ארבעה שינויים שבאמצעותם ,כך
קיוויתי ,אפשר יהיה להעלות הן את רמת הכתיבה והן את ההנעה להתבטא בעברית.
השינוי הראשון היה הפחתת כמות הכתיבה ,ומכאן גם ,אולי ,את תחושת העומס
והלחץ .מטלת כתיבת היומן האישי בוטלה .התלמידים התבקשו להגיש חיבור שבועי
בלבד .תחילה שישה חיבורים שבועיים קצרים בני  150–100מילים ,ובהדרגה להאריך
את החיבור עד ל 500–250-מלים .סברתי כי הפחתת הכמות תקל על ההתרכזות באיכות
החיבורים וכן תספק לתלמידים הרגשה שהם מסוגלים להתמודד עם המשימה בכוחות
עצמם ללא עזרי תרגום.
שינוי שני נגע לנושאי החיבורים :הקבוצה התבקשה להציע נושאים משלה ,בנוסף
לנושאים הקיימים שנבחרו על ידי המורה .הנחתי כי הכתיבה על נושאים המשקפים את
עולמם תיצור מכנה משותף ובכך תתרום לעידוד התקשורת ביניהם ,לעלייה ברמת
העניין והסיפוק ולהפקת תוצר סופי באיכות גבוהה שאפשר להציג אותו בגאווה בפני
הקבוצה.
השינוי השלישי היה בתחום ההנחיות לכתיבה ,שהפכו להיות מפורטות יותר מבעבר.
ברמת ביניים א התלמידים קיבלו רשימה של מחוללי כתיבה :משפט פתיחה ושאלות על
אספקטים שונים של נושא החיבור השבועי שיעזרו להם להעלות רעיונות ולספק
דוגמאות .לדוגמה ,מחוללי הכתיבה בנושא "בפארק" ,שמטרתו הלשונית היתה חזרה על
פעלים שנלמדו בהווה ובעבר :הפארק האהוב עלי בניו יורק או מחוץ לניו יורק היה
בילדותי /הוא עכשיו ...מה את/ה אוהב/ת לעשות שם? עם מי את/ה אוהב/ת ללכת לשם?
כמה זמן את/ה נשאר/ת שם? בנוסף ,ניתנה רשימת פעלים הקשורים לנושא ,כגון :לרוץ,
ללכת ,לרכוב על אופניים ,לשחק ב ,לשוט ,לדוג ,לעשות פיקניק ,לשבת ,לקרוא ,לשחות,
לטפס על.
ברמת ביניים ב שולבו הנושאים שהוצעו על ידי הקבוצה בנושאים הנלמדים תוך תרגול
הנושאים הלשוניים .מחוללי הכתיבה היו מעטים יותר ופחות מפורטים והסטודנטים
הוזמנו להרחיבם כראות עיניהם .לדוגמא ,מחוללי הכתיבה בנושא "מה החורף גורם לי",
שמטרתו הלשונית היתה חזרה על פעלים שנלמדו בזמן עתיד ,תיאור חיצוני ופנימי וכן
תרגול רשימת מלים לתיאור רגשות :אני אוהב/לא אוהב את החורף – למה? ,האוירה,
הצבעים ,האוכל ,פעילויות ,מחשבות ,רגשות ,תכניות – החורף הזה אני…
בשתי הרמות ,קראתי את ההנחיות לכל חיבור וכן הסברתי לתלמידים כיצד נשתמש
בחיבור כבסיס לשיחה בשבוע הבא.
השינוי הרביעי היה השימוש בחיבור לשם יצירת שיחה .ברמת ביניים א ,מיד לאחר
מסירת החיבור למורה ,נערכה בכיתה שיחה על נושא החיבור ,כשמחוללי הכתיבה
משמשים כמחוללי דיבור .כל תלמיד בחר פתק מערימת פתקים שעליהם כתבתי באנגלית
את מחוללי החיבור .התלמיד שקיבל פתק עם משפט הפתיחה My favorite park was/is....
תרגם אותו לעברית והשלים אותו ובכך פתח בשיחה שבה הוא סיפר את תוכן חיבורו
באמצעות תשובות על שאלות עמיתיו ,שנלקחו מתוך מחוללי הכתיבה שהיו על הפתקים.
סבב זה חזר על עצמו עוד פעם או פעמיים .באמצעות נוהל זה קיוויתי להשיג מספר
מטרות:
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 .1להעלות את רמת העניין האישי בכתיבה וכן את איכותה מאחר שהחיבור ישמש גם
ככלי הכנה לספר את הסיפור האישי;
 .2להעלות את רמת המעורבות והסקרנות להשתתף בשיחות כמספר או כשואל;
 .3להקל על תחושת המתח והחשש של הסטודנט מאחר שנושא השיחה ,השאלות
והתשובות ידועים ומתורגלים מראש;
 .4ליצור הזדמנות לתרגול הדיבור ושיפורו ,הן מבחינת הדיוק הלשוני (שהרי התלמידים
כבר הכינו מראש את "תסריט" השיחה) והן מבחינת השטף ,כשהתלמידים משוחחים
שיחה אמיתית וספונטנית באוירה רגועה.
בתום הסמסטר השני (רמת ביניים א) הגעתי למסקנה כי לא הצלחתי להשיג את כל
המטרות במלואן .אמנם אצל רוב התלמידים חל שיפור בתוכן החיבורים ,אך הדיוק
הלשוני השתפר רק מעט (אותן שגיאות חזרו ונשנו למרות התיקונים) .כמו כן ,התלמידים
המשיכו להשתמש בעזרי תרגום .באשר לאיכות השיחה בכיתה – רק אצל אחדים הובחן
שיפור ברמת המעורבות והעניין בשיחה ,כשמדי פעם היתה השיחה מתרחבת מעבר
למסגרת של מחוללי הכתיבה מתוך סקרנות ועניין בסיפורו של הדובר.
תפקידי
ֵ
במהלך החיפוש אחר פתרונות חדשים ,נתחוור לי כי עליי להגדיר מחדש את
המורה והסטודנט ואת סוג הדינמיקה ביניהם בתהליך הלמידה .מחד ,יש לנסות לצמצם
את תפקיד המורה ומעורבותו ואת התלות בו .המורה אינו מקור הידע או מעביר הידע,
הוא אינו מלמד ,אלא עוזר ללמוד בכך שהוא יוצר עניין בלמידה ומספק כלי למידה
ואוירת למידה רגועה .תפקיד המורה במערכת כוללנית זו להאזין ,להזין ,לחזק ולאזן.
מאידך ,יש ליצור שינוי מהותי ועקרוני בהבנת הסטודנט את תפקידו כלומד עצמאי
מעורב וסקרן .תהליך רכישת העצמאות הוא איטי ונתמך על ידי המורה והקבוצה גם
יחד .במהלכו יש לאפשר ללומד לחוש רגיעה ושליטה במצב ,ולחזק את תחושת הביטחון
העצמי והמודעות העצמית שלו כלומד וכאדם 4.בהמשך תגדל ההעזה לקחת יוזמה
וסיכונים ,וכן יתפתחו קשריו עם הקבוצה .בנוסף ,קיוויתי להקטין את השימוש
במתרגמים ,שכן סטודנט שייעזר בהם ייווכח במהרה כי הוא מתקשה לספר את סיפורו
ושרץ (" :)1993רמת התקשורת גבוהה כאשר המשתתפים
ולנהל שיחה .כדברי פוכטה ְ
כנים ומתחשבים ,עצמאיים אבל גם משתפי פעולה ,ומדברים עם בני שיחם ברצון
ובבהירות על נושאים בעלי עניין לשני הצדדים5".
בשלב השלישי של המחקר הנהגתי ,אם כן ,בנוסף למישוב המקובל מורה-תלמיד,
העוסק בעיקר בנושאים לשוניים 6,מישוב עצמי וכן מישוב עמיתים.
כאן צריך לציין כי הספרות המקצועית העוסקת בנושא המישוב רבה וענפה והדעות ביחס
ליתרונות ולחסרונות של סוגי המישוב השונים חלוקות 7.מחקרים העוסקים במישוב
4

Thornbury, S. 2002. Training Instructional Conversation. Language in Language Teacher Education.
Trappes, H.R. & Ferguson, G.
5
Puchta, H.’ Schratz, M. 1993. Teaching Teenagers. Harlow: Longman
6
’Hyland, K. 1990. Providing Productive Feedback. ELT Journal, 44(4): 279–285. Saito, H. 1994. Teachers
Practices and Students’ Preferences for Feedback on SLW: A Case Study of Adult ESL Learners. TESL
)Canada Journal 11(2
7
Russell, V. 2009. Corrective Feedback Over a Decade of Research Since Lyster and Ranta: Where Do We
Stand Today? Electronic Journal of Foreign Language Teaching 6(1):21–31.
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עמיתים בדקו מישוב כתוב על כתיבה 8או מישוב ָדבּור על כתיבה 9.מישוב העמיתים
בכיתתי לא נגע ישירות בחיבור עצמו ,אלא התרחש בשעת החלפת המידע והסיפורים
האישיים המבוססים על החיבור .במהלך השיחה קיימו הדוברים משא ומתן על משמעות
הנאמר באמצעות שאלות ,חזרות ,הבהרות והסברים ,כל אלה פעילויות לשוניות שלפי
"השערת ההידוד" (Interaction Hypothesis) 10מקדמות את תהליך רכישת השפה.
נוהלי המישוב העצמי הרב-שלבי – אשר הוסברו לתלמידים והונמקו ככלי עזר ללמידה
– היו כדלקמן:
 .1מהחיבור השני ואילך ,התבקשו התלמידים לערוך רשימה של סוגי הטעויות הנפוצות
ביותר בחיבוריהם הקודמים ולהשתמש בה לצורך עריכת החיבור החדש.
 .2בתום העריכה התבקשו התלמידים להקליט את עצמם קוראים את החיבור ,להקשיב
לקריאתם על מנת לאתר טעויות ,ולשלוח הקלטה מתוקנת למורה .החיבור הכתוב
והערוך נמסר למורה לבדיקה ביום המיועד .במונחים של הפסיכולינגוויסטיקה של
רכישת שפה ,כאשר הלומד מאזין לעצמו באופן ביקורתי ,הפֶּ לֶּט ( (outputאמור להפוך
לקלֶּט עצמי  ,auto-input11אשר מאפשר ללומד לאתר נקודות תורפה ביֶּדע שלו ולעצב
ֶּ
לפיהן מטרות למידה מסוימות .בנוסף ,מהווה תהליך זה את השלב הראשון בהכנה
לשיחה :הלומד מכין את עצמו למַ לל את החיבור שלו ביחידּות ובמספר ערוצים –
בכתיבה ,בקריאה בקול רם ובהקשבה – תוך הידוק הקשר עם עצמו ,עם רעיונותיו ועם
השפה והעלאת מודעותו לעצמו כדובר עברית.
 .3ביום המיועד למסירת החיבור התקיימה בכיתה שיחה ,תחילה בזוגות ואחר כך
במליאה .השיחה בזוגות התבססה על תקציר של החיבור שכתב כל תלמיד וכן שלוש
שאלות שהכין כל תלמיד ביחס לנושא החיבור .המספר מסר לבן זוגו באמצעות תקצירו
את עיקרי הדברים שעליהם כתב בחיבורו וענה על שאלותיו .בן שיחו המקשיב רשם
לעצמו את עיקרי הדברים ששמע ,ובשלב הפעילות הבא דיווח עליהם בתורו לקבוצה
וענה על שאלות .התקציר שימש ,אם כן ,בסיס ל"שיח מתוכנן" ( ,)planned speechסוג של
דיבור השונה משיח ספונטני לא מתוכנן ,והנחשב לבעל השפעה חיובית על האספקטים
הלשוניים של דיוק ,מורכבות ושטף12.

8

Lundstrom, K. & Baker, W. 2009.To Give is Better Than to Receive: The Benefit of Peer Review to the
Reviewer’s Own Writing. Journal of Second Language Writing 18: 30–43
9
Hedgcock, J. & Lefkowitz N. 1992. Collaborative Oral/Aaural Revision in Foreign Language Writing
Instruction. Journal of Second Language Writing 1(3): 255–276
10
Long, M. 1983. Native Speaker/Non-Native Speaker Conversation and the Negotiation of Meaning.
Applied Linguistics 4:126–141
11
https://coerll.utexas.edu/methods/modules/grammar/02/dictogloss.php
12
Ellis, R. 1998. Discourse Control and the Acquisition-Rich Classroom. Learners and Language Learning:
Anthology Series 39. W. Renandya and G. Jacobs (eds.), Singapore: RELC
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הנחתי כי הכנת התקציר תעזור גם להקטנת החשש מלקיחת סיכון 13,וכתוצאה מכך
תעלה רמת הרגיעה של הדובר מצד אחד ,ותופחת "חרדת השפה" 14מצד שני .השיחה
בזוגות שימשה הכנה באווירה אינטימית ולא מאיימת לשיחה במליאה.
מוקד משימת החיבור הפך עתה להיות יצירת תקשורת בינאישית ,כשהשיחה בעקבות
החיבור נושאת אופי של אירוע חברתי בקהיליית לומדים ,שגם הביישנים והחלשים יותר
יכולים להשתתף ולתרום לו .כיוון שעתה הסטודנטים מנהלים את השיחה לפי תסריטם
הם ,ללא מחוללי כתיבה או דיבור ,אשר ניתנו ברמה הנמוכה יותר ,וללא התערבות
המורה ,ציפיתי להגברת מידת ההקשבה ,האחריות לידע והבעלות על הסיפור האישי15.
אף על פי שבתחילה אולי נתפש התהליך הרב-שלבי המתואר לעיל כארוך ,מעייף ואפילו
מאיים ,בפועל הוא התנהל היטב לאחר שבועיים או שלושה.
משוב התלמידים
בשבוע האחרון של הסמסטר השלישי (רמה ב) ,התבקשו התלמידים להתייחס לסקר
עמדות (באנגלית) ובו  15הצהרות בסולם ליקרט בן חמש דרגות המתייחסות להליכי
כתיבת החיבור ולשיחות בכיתה .לגבי חלק מההצהרות ניתנה לתלמידים הזדמנות
להרחיב ולהסביר את תגובותיהם .להלן אסכם את תוצאות הסקר בנושאים השונים
ומסקנותיי לגבי המשך ההוראה בעקבות תגובות התלמידים.
א .תדירות הכתיבה ואורך החיבורים
תוצאות הסקר 16לגבי תדירות הכתיבה ואורך החיבורים היו דומות.
בתגובה להצהרה " :10תדירות החיבורים (פעם בשבוע) היתה טובה בשבילי" הסכימו
 50%עם האמירה 20% ,היו ניטרליים ,והיתר ,30% ,לא הסכימו .בהערותיהם התייחסו
התלמידים לזמן הרב שהקדישו לכתיבה ואחדים הביעו העדפה לחיבור דו-שבועי.
ההתמודדות היתה קשה ,לדבריהם ,בעיקר בשל עומס הלימודים הכללי בנוסף למטלות
בעברית .בדומה לכך ,ביחס להצהרה " :11אורך החיבורים היה טוב בשבילי"50% ,
הסכימו עם האמירה 30% ,היו ניטרליים ,והשאר לא הסכימו.
בהסתמך על ממצאים אלו ,החלטתי כי תדירות החיבורים תישאר כפי שהיתה (שמונה
חיבורים שבועיים במהלך הסמסטר) ,אולם אורכם יתקצר ,בהנחה כי כתיבת חיבורים
קצרים תקל על עומס העבודה ובו בזמן תאפשר לתלמידים להתרכז באיכות הכתיבה.

American Psychological Association’s Psych Learning Curve. July 2017. 20 Psychological Principles
that Will Help Your Students Learn More Effectively. Retrieved from
http://psychlearningcurve.org/these-psychological-principles-will-help-your-students-learn-moreeffectively/
14
Macintyrne, P. D.; Gardner, R. C. 1991. Language Anxiety: Its Relationship to Other Anxieties and to
Processing in Native and Foreign Language Learning. Language Learning 41(4): 513-534
15
Hedgcock, J & Lefkowitz N. 1992. Collaborative Oral/Aural Revision in Foreign Language Writing
Instruction. Journal of Second Language Writing 1(3): 255-276
 16ראו נספח.
13
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ב .נושאי החיבורים
בתגובה להצהרה " :12הנושאים היו קשים"  40% :היו ניטרליים 40% ,לא הסכימו ,ורק
 20%סברו כי הנושאים היו קשים מדי;
להצהרה " :13הנושאים היו מעניינים"  70% :היו ניטרליים ו 30%לא הסכימו עם
האמירה;
להצהרה " :15הייתי מעדיף לבחור את הנושאים בעצמי" ,חצי מן הנשאלים הסכימו
עם האמירה 20% ,היו ניטרליים ו 30%לא הסכימו;
להצהרה " :14ההנחיות עזרו לי לפתח את נושא החיבור" הרוב המכריע של התלמידים
( )80%היה מרוצה מהנחיות הכתיבה שניתנו לכל חיבור;
עולה מכאן כי לא נושאי החיבורים עצמם ,בין מבחינת הקושי ובין מבחינת העניין ,יצרו
את הקשיים בכתיבה .מן ההערות שכתבו התלמידים כשנתבקשו בהמשך הסקר לציין
נושאים שאהבו או אהבו פחות נראה היה כי הנושאים המועדפים על רובם היו בתחום
האישי או המשפחתי (תלמיד אחד כתבI thought the topics were very interesting. I liked :
 ,)that they were all very personalאם כי לא היתה הסכמה לגבי נושאים מסויימים.
לדוגמה" ,חיית המחמד האהובה עלי" היה הנושא האהוב על אחד מהם ,ואילו האחר
חשב שזה היה הנושא הכי פחות מעניין.
בהסתמך על ממצאים אלו ,החלטתי כי תהליך בחירת הנושאים לחיבורים לא ישתנה.
כמו כן החלטתי להמשיך בנתינת שאלות מנחות כמחוללי כתיבה.
ג .עריכת החיבור
שתי הצהרות התייחסו לתהליך העריכה שלאחר הכתיבה.
ביחס להצהרה " :2קראתי ותיקנתי לפני שמסרתי את החיבור למורה" הכיתה התחלקה
באופן שווה בין התלמידים שאכן עשו כך תמיד או לעתים קרובות ,לבין אלה שעשו זאת
לפעמים או בכלל לא;
להצהרה “ :3אחרי ההקלטה הקשבתי ותיקנתי לפני ששלחתי" 50% .עשו זאת
"לפעמים" ו 20%לא עשו זאת כלל;
הרושם המתקבל מתשובות הסטודנטים לשתי הההצהרות הנוגעות לעריכת החיבור טרם
מסירתו הוא כי רובם לא השקיעו מאמץ וזמן ניכרים .כפי שכתב אחד מהם:
Writing the composition was too much work for me to be able to read it over and
correct it.

בדומה להתיחסותם להצהרה  10העוסקת בתדירות החיבורים ,חוסר זמן היה הגורם
העיקרי שמנע מהם לבצע את המטלה כהלכה .כך מתלונן אחד התלמידים:
I usually could not take the time to listen back to it, which is why I suggested the
two-week to help give an opportunity for thorough corrections.
ואחר כתב"It would have been fine with less homework besides Hebrew" :

אולי אין בכך כדי להפתיע ,שכן מיומנות הבדיקה העצמית ( )monitoringאכן אינה קלה
לרכישה .היא צורכת זמן רב ומחייבת תשומת לב לפרטים ,מודעות עצמית ,סבלנות
ונחישות החלטה לרצות לשפר ולהצליח.
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ד .התרומה הכללית ללמידה
רוב התלמידים חשו כי אכן חל אצלם שיפור במיומנות הכתיבה בפרט וברכישת העברית
בכלל (וזאת למרות הודאתם בתגובה להצהרה  2כי לא ביצעו כמבוקש את מטלת
העריכה).
בהתיחסות להצהרה " - 1החיבור השבועי עזר לי ללמוד עברית" 60% ,הסכימו עם
האמירה 40% ,היו ניטרליים.
בדומה לכך ,עם הצהרה " :8אני מרגיש/ה שהכתיבה שלי השתפרה במהלך הסמסטר",
הסכימו  80%מן התלמידים.
גם בהערותיהם לגבי הצהרה זו באה לידי ביטוי תחושה חיובית של ביטחון עצמי
והישגיות ביחס לכתיבה:
“I feel that I can now write a longer composition w/better semantics & syntax than
”I could before
”“I do not think I felt comfortable writing before this semester, now I do
”…“I don’t think I am making the same mistakes
“I feel that my grammar and spelling skills definitely improved”.
“More vocabulary, better grammar, greater sentence complexity and length allows
”for better writing
”“It really helped me to develop upon [sic] my writing and editing skills

לעומת זאת נכתבה גם ההערה הבאה:
""I dreaded writing the composition

אפשר להבין זאת אולי גם בהקשר הכללי של קושי בכתיבה גם בשפת האם ,כפי
שאחדים מן התלמידים ציינו בפניי בשיחות במהלך הסמסטר
ה .השיחה בזוגות ובמליאה
הכנה לשיחה :בתגובה להצהרה ",5הסיכום שכתבתי עזר לי לספר אותו לבן זוגי"80% ,
ציינו "תמיד" ו"לעתים קרובות" 20% ,ציינו "לפעמים" .אחד התלמידים העיר:
"It was helpful to articulate my ideas in a summary".
ממצא זה תומך בצורך להתכונן לשיחה עד אשר רוכש התלמיד יותר ידע ,ניסיון וביטחון
עצמי ועל כן גם בעתיד יתבקשו הסטודנטים להכין את עצמם לשיחה בעזרת כתיבת
תקציר ושאלות.
דיבור והקשבה :התגובות לגבי תרומת השיחה בכיתה לשיפור מיומנויות הדיבור
וההקשבה (הצהרות  7ו )9-היו זהות –  50%מסכימים 40% ,ניטרליים 10% ,לא
מסכימים .להלן כמה מהערות התלמידים בנושא זה:
""Listening to my peers speak in Hebrew helped improve my speaking skills
"Honestly, I learned more listening to my partner’s story because I had to
”understand just by listening
" ?"Especially that I was not afraid to ask: “What did you say? What did you mean
""Hearing certain questions told me what they understood of my composition
"Sometimes they would ask hard questions so I would really have to think how to
"respond accurately
והיו גם דעות אחרות"I don’t think my speaking skills developed substantially" :
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התגובות לשתי הצהרות שהתייחסו לפיתוח הדיוק הלשוני הצביעו על הקושי לתקן
טעויות במהלך השיחה ,כשתשומת הלב ממוקדת בתוכן הדברים.
להצהרה ":4ההאזנה לבן הזוג מספר את סיפורי לכיתה עזרה לי לתקן טעויות" רק
 20%ציינו "לעתים קרובות" 50% ,ציינו "לפעמים" ,ו 30%-ציינו "אף פעם" .התגובה
להצהרה זאת עשויה היתה להיות מושפעת מבן הזוג לשיחה; ייתכן כי בעתיד רצוי יהיה
להחליף בני זוג בכל שיחה והדבר עשוי לתרום גם לחיזוק הקשרים הבין-אישיים בתוך
הקבוצה.
להצהרה " :6תשובותיי על שאלות של הקבוצה עזרו לי לשים לב לטעויות ולתקן אותן"
 30%ציינו "לעתים קרובות" ו 20%-ציינו "לפעמים" ,אולם  50%ציינו "אף פעם".
""It was hard for me to listen, understand and remember all at the same time
"When my partner retold my composition to the class it was always a slightly
modified version of the summary of my composition, so it was hard to hear
"mistakes
"The questions I got were not about mistake but about people wanting to know
"more
""It did not help that much my errors but it helped in my speaking abilities

יש לסייג ולהזכיר כי הסקר ניתן בסוף הסמסטר ,כאשר פרטי השיחות שהתרחשו
שבועות וחודשים קודם לכן כבר נשכחו ,לפחות בחלקם .כדאי אולי ,בעתיד ,לאסוף
מהסטודנטים רשמים גם במהלך הסמסטר ולא רק בסופו.
מסקנות מתצפיות המורה
במהלך הסמסטר תיעדתי בכתב את המתרחש בכיתה .להלן סיכום התרשמויותיי לגבי
כתיבת החיבור ועריכתו וכן ביחס לשיחה בכיתה.
א .כתיבת החיבור ועריכתו
תוך כדי בדיקת החיבורים במהלך הסמסטר הבחנתי בשינויים תוכניים ולשוניים.
התלמידים נפתחו יותר ונראה כי הם נהנים לספר על עצמם .כפי שהתבטא אחד מהם:
"עכשיו את יודעת עלינו הכל" .לעתים אף הופתעתי ממידת החשיפה לפרטים האישיים.
הרגשתי כי ניתנה לי זכות מיוחדת לחלוק איתם את עולמם .הבחנתי גם בירידה במספר
הטעויות בכתיבה אצל אחדים מן התלמידים שהתחילו את הסמסטר ברמה נמוכה
יחסית לאחרים .ניכר גם שיפור בשטף הקריאה בקול ,אולי כתוצאה ממשימת ההקלטה.
לכן החלטתי להמשיך ולהשתמש במטלה זו ,אך לצמצמה לפסקה אחת בלבד ,כדי להקל
על עומס שיעורי הבית .השימוש בעזרי תרגום פחת ,אך לא מוגר כליל ,במיוחד אצל
התלמידים המתקשים.
ב .השיחה בזוגות ובמליאה
אצל אחדים מהתלמידים הבחנתי במהלך הסמסטר בירידה במספר הטעויות בתקשורת
ְדבורה .בנוסף ,אחדים הצליחו לזהות טעויות שנעשו על ידי בן/בת זוגם או אחרים
במהלך השיחה הקבוצתית ולתקנן .כמו כן ,חל שיפור בתחום רכישת אוצר המלים
כתוצאה מהשימוש החוזר בכתיבה ובדיבור .מעבר לזאת ,ניכר שיפור בשטף הדיבור
ובאווירה – נוצרו פתיחות ותחושת נוחות לחלוק עם הקבוצה ידע ,רגשות ומחשבות,
רגיעה ,התלהבות ,סקרנות ושימוש בהומור .היו שעזרו זה לזה ,החמיאו ועודדו את
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חבריהם .הקשרים בקבוצה התהדקו והקבוצה הפכה לקהילת מחליפי דעות וידע.
הבחנתי בעלייה ברמת המעורבות והביטחון העצמי .משך הזמן שנדרש לביצוע המישוב
בזוגות ובשיחה התקצר במהלך הסמסטר והסטודנטים הרחיבו את נושאי השיחה מעבר
לקווים המנחים ,שאלו שאלות ספונטניות ,קישרו רעיונות שהועלו במהלך השיחות
לרעיונות מפעילויות אחרות .אחדים אף זכרו מי תרם לקבוצה את הרעיון או המילה.
לעתים ,הם התאכזבו כשהשיחה הגיעה לסופה והמשיכו אותה לאחר גמר השיעור.
השיפור ניכר לאחר מספר שבועות גם אצל אלה שהיו ביישנים או חששנים יותר.
דיון
המחקר התחיל כניסיון נקודתי לשפר את איכות הכתיבה ,אך במהלכו – לאורך שלושה
סמסטרים – 17הפך להתנסות בשיפור ההוראה והלמידה בכלל .הכתיבה הפכה ממטרה
בפני עצמה ,לאמצעי לפיתוח התקשורת הבינאישית והחלפת רעיונות ,שהם בסופו של
דבר מטרותיהם הנחשקות של הלומדים .החיבורים ,שנושאיהם היו לקוחים מעולמם
של התלמידים ,שימשו בסיס לשיחה בזוגות ובמליאה ,וזו אפשרה ביטוי עצמי והגברת
המודעות העצמית של הלומד וכן יצירת קהילת לומדים תומכת בעלת עניין משותף .יחד
עם היכרות תלמיד-תלמיד התקיימה גם היכרות תלמיד-מורה ,אשר אפשרה למורה
להתאים את ההוראה בכללותה לאישיות התלמידים ולתחומי התעניינותם.
הכלים שפותחו – התהליך הרב שלבי של כתיבה-עריכה-שיחה ,והמישוב המשולב:
מישוב עצמי בכתיבה ובעריכה ,מישוב מורה בכתב ,ומישוב עצמי ומישוב עמיתים בדיבור
– הוכחו כיעילים בשיפור איכות החיבור מבחינה תוכנית ולשונית ובנוסף ,השפיעו לטובה
על אספקטים אחרים של הלמידה ומעבר לה .שטף הדיבור ,ההקשבה והקריאה השתפרו
והובחנה ירידה בשימוש במתרגמים ,התפתחו המעורבות ,החקרנות ,והלמידה העצמית.
בנוסף ,גברו הביטחון העצמי ,הפתיחות ,הרגיעה וההנאה ,ובמקביל חל צמצום
במעורבות המורה .המצאת הכלים והתנאים המתאימים לשיחה ויצירת מרחב פתוח
כסביבה הלימודית לכל תלמיד לספר את סיפורו האישי יצרו מוטיבציה לכתוב ולתקן
את הכתוב ולשפרו גם ללא התערבות המורה .כלים אלה אף נתנו הזדמנות לתלמידים
בעלי יכולות שונות להצליח במשימות הכתיבה והדיבור ולתרום לקבוצה .כל זאת
התאפשר ,למרות מגבלות הזמן – הן אורך השיעור עצמו והן מיעוט הזמן שבידי
התלמידים להקדיש ללימודי העברית .ולהבא ,תוך כדי שאמשיך בשימוש בכלים שפותחו
עד כה על מנת לשפר את הכתיבה ואת האוטונומיות והמעורבות של הלומד ,אקדיש יתר
תשומת לב להקניית אוצר מילים וליצירת קשרים רעיוניים בין החיבורים השבועיים
לתכני הלמידה האחרים שהתלמידים נחשפים אליהם במהלך הסמסטר.
תוצר נוסף של מחקר הפעולה שהתנסיתי בו היה השינוי שחל בי עצמי .בסוף הסמסטר
השלישי נוכחתי לדעת כי השתנתה גישתי ללימוד ,ללומד ,לקבוצה ולעצמי ,לא רק ביחס
לעברית אלא גם מעבר לעברית .נתחוור לי כי אותם השינויים שביקשתי להשיג ביחס
ללומד הבודד ולקבוצה ,חלו גם בי :הוגברו בי המודעות העצמית ,המעורבות ,החקרנות,
העצמאות והמישוב העצמי .התחלתי את חקר פעולתי בכיתה מתוך גישה אינטואיטיבית
ששיקפה את מצבור ניסיוני כמורה וכאדם ,ובמהלך ההוראה ,מסמסטר לסמסטר,
 17מאז ניתוח הסקר לצורך כתיבת מאמר זה המשכתי לעקוב אחרי השינויים בהישגי התלמידים בעזרת אותו סקר וניכר
שהתוצאות מעידות על שמירת המגמה.
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 גיליתי כי חקר הפעולה של מרכיב אחד.התחדדה והתרחבה גישה זו והפכה לשיטתית
ממסכת ההוראה איננו מהווה מעמסה נוספת על המורה אלא דווקא משפיע לטובה על
, כידוע.יעילות ההוראה ומכאן גם חוסך זמן ומרץ ומגביר את תחושת הסיפוק וההנאה
, בסופו של יום.רבות הן התיאוריות והגישות השונות בתחום רכישת שפה שנייה
 הוא זה המסוגל לאתר:החוקר בכיתתו-האחריות להצלחה או כישלון מוטלת על המורה
:18 כדברי חומסקי.את בעיות הלמידה ולספק כלים מתאימים לפתרונן
In general, the willingness to rely on "experts” is a frightening aspect of
contemporary political and social life. Teachers in particular, have a responsibility
to make sure that ideas and proposals are evaluated on their merits and not passively
accepted on grounds of authority, real or presumed.

18

Chomsky, N. 1966. Linguistic Theory. Language Teaching Broader Contexts Report of NE
Conference on the Teaching of Foreign Languages. Menasha, Wisconsin. 43–79.
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Garti-Bar:  הכתיבה כמטרה וכאמצעי:מעבר לעברית
נספח

QUESTIONNAIRE
I am interested in your feedback regarding the writing assignments this semester.
Please reflect on your learning experience and answer the questionnaire candidly.
1. The weekly writing assignments helped me learn Hebrew.
o STRONGLY AGREE
o AGREE
o NEITHER AGREE NOR DISAGREE
o DISAGREE
o STRONGLY DISAGREE
Please explain your answer: why did the assignments help or did not help? How? Can you
give a specific example?
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
2. I re-read my composition and made corrections before handing it in to the teacher.
o ALWAYS
o OFTEN
o SOMETIMES
o NEVER
3. After recording my composition, I listened to myself reading it and corrected the errors
I noticed before sending it to the teacher.
o ALWAYS
o OFTEN
o SOMETIMES
o NEVER
4. Listening to my partner re-telling my composition helped me notice and correct
errors.
o ALWAYS
o OFTEN
o SOMETIMES
o NEVER
Please explain your answer. Can you cite a specific example?
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
5. Preparing a summary of my composition helped me in telling it to my partner.
o ALWAYS
o OFTEN
o SOMETIMES
o NEVER
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6. Answering questions from other students in the class about my composition helped
me notice and correct my errors.
o ALWAYS
o OFTEN
o SOMETIMES
o NEVER
Please explain you answer. Can you cite a specific example?
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
7. The class activities following the writing assignments helped me develop my speaking
skills in Hebrew.
o STRONGLY AGREE
o AGREE
o NEITHER AGREE NOR DISAGREE
o DISAGREE
o STRONGLY DISAGREE
You may explain your answer here:
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
8. I feel that my writing has improved over the semester.
o STRONGLY AGREE
o AGREE
o NEITHER AGREE NOR DISAGREE
o DISAGREE
o STRONGLY DISAGREE
You may explain your answer here:
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
9. The class activities following the writing assignments helped me develop my listening
skills in Hebrew.
o STRONGLY AGREE
o AGREE
o NEITHER AGREE NOR DISAGREE
o DISAGREE
o STRONGLY DISAGREE
You may explain your answer here:
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
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10. The frequency of writing (once a week) was just right for me.
o STRONGLY AGREE
o AGREE
o NEITHER AGREE NOR DISAGREE
o DISAGREE
o STRONGLY DISAGREE
Please explain your answer here:
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
11. The required length of the compositions was just right.
o STRONGLY AGREE
o AGREE
o NEITHER AGREE NOR DISAGREE
o DISAGREE
o STRONGLY DISAGREE
This section asks for your feedback about the topics of the compositions
12. The topics of the compositions were difficult.
o STRONGLY AGREE
o AGREE
o NEITHER AGREE NOR DISAGREE
o DISAGREE
o STRONGLY DISAGREE
13. The topics of the compositions were interesting.
o STRONGLY AGREE
o AGREE
o NEITHER AGREE NOR DISAGREE
o DISAGREE
o STRONGLY DISAGREE
14. The teacher’s guidelines for the compositions helped me develop the topic.
o STRONGLY AGREE
o AGREE
o NEITHER AGREE NOR DISAGREE
o DISAGREE
o STRONGLY DISAGREE
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15. I would have preferred to choose my own topics for the compositions.
o STRONGLY AGREE
o AGREE
o NEITHER AGREE NOR DISAGREE
o DISAGREE
o STRONGLY DISAGREE
Please add your comments here about the topics of the compositions and/or any other
thoughts about this learning activity.
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
Finally, can you tell me which composition topic you liked best and why? (Write the topic
here in Hebrew.)
The topic: _________________________
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
Which composition topic did you like least and why? (Write the topic here in Hebrew.)
The topic:
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________

THANK YOU VERY MUCH FOR YOUR FEEDBACK!

164

קריאה חברתית מקוונת  Digital Social Readingבהוראת שפה זרה
מירה אנגריסט

אוניברסיטת בוסטון

תקציר
במאמר זה אציג את התפתחות המושג ״קריאה חברתית״ ושימושו ככלי פדגוגי בהוראת שפה
זרה/נוספת .אסקור אי אלה כלים דיגיטליים המאפשרים קריאה חברתית מחוץ לכיתה ואעמוד
על יתרונותיה בהגדלת מספר שעות המגע עם השפה הכתובה האותנטית וקידום שלושת אפיקי
התקשורת (פרשנית ,הצגתית והידודית) .אדגים את השימוש ב״קריאה חברתית״ עם לומדים
ברמות שונות ואסיים במסקנות/תובנות והצעות להמשך עשייה פדגוגית בתחום זה1.

הקדמה
לתחום של ״קריאה חברתית מקוונת״ הגעתי במסגרת התמחותי באוריינות טכנולוגית-
פדגוגית בהוראת שפה זרה .התמחות זו כוללת קריאת ספרות מקצועית ,הקשבה
להרצאות מקוונות ,השתתפות בהשתלמויות וכנסים ,שיחות עם עמיתים והתנסות בכל
קורסי השפה והתוכן שאני מלמדת באוניברסיטת בוסטון.
מכיוון שכל הספרות המקצועית הקשורה בקריאה חברתית מקוונת היא באנגלית,
מושגים רבים תורגמו מאנגלית לעברית לצורך כתיבת המאמר .המאמר משלב סקירת
ספרות מקצועית ותובנות המבוססות על התנסות בשטח.
מהי קריאה חברתית
רבים מתייחסים עדיין לקריאה כאל פעילות יחידנית ,Solo Reading ,שבה התקשורת היא
בין הקורא לטקסט מודפס עם אפשרות לשיתוף מחשבות ותובנות לגבי הטקסט במפגש
של פנים אל פנים.
לקריאה היחידנית נוסף בעידן הטכנולוגי המתפתח נדבך של קריאה באמצעות מכשיר
דיגיטלי (מחשב ,אייפד ,קינדל) המעלה שאלות לגבי אופי הקריאה החדשה ועומקה.
היילס 2,חוקרת בתחום מדיה ולימודים הומניים מאוניברסיטת דיוק בצפון קרוליינה,
טוענת שבקריאה דיגיטלית יש גם סממנים רבים של  .Hyper Readingהיא מגדירה זאת
כ’קריאה שטחית’ ,קריאה בו זמנית של טקסטים שונים או מעברים מהירים מטקסט
לטקסט.
כתבה בעיתון ניו יורק טיימס מ 2008-שכותרתה “Literacy Debate: R U Really
? "Readingעוסקת בתופעה של קריאה דיגיטלית במאה ה 21-ובבעיות המעסיקות
ומדאיגות אנשי חינוך בנושא זה .הכתבה לוותה בתמונה המציגה קריאה יחידנית גם
במרחב שבו נמצאים מספר אנשים .אנו מניחים שהמבוגרים בתמונה עסוקים בקריאה

1

המאמר מבוסס על הרצאה שניתנה בכנס נא״ף באוניברסיטת ניו-יורק ,2017 ,במושב שנושאו היה ״שימוש בחומרים
אותנטיים בהוראת שפה״.
2
Hayles, K. (2012). How We Think: Digital Media and Contemporary Technogenesis. Chicago, IL:
University of Chicago Press.
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עמוקה (עיתון או ספר) אבל מה עושים הילדה והנער במחשב? האם הם באמת קוראים
או שהם סורקים או נמצאים באחת הרשתות החברתיות לשיחוח?

http://www.nytimes.com/2008/07/27/books/27reading.html
קריאה חברתית ,בניגוד לקריאה יחידנית ,היא קריאה המערבת מספר אנשים.
כשעורכים חיפוש של צמד המילים ״קריאה חברתית״ מוצאים ייצוגים ויזואליים של
מספר אנשים הקוראים מתוך ספר/מסך דיגיטלי אחד ,או שברשות כל אחד מהם ספר
או מכשיר דיגיטלי משלו .מדובר בפעילות של קריאה שיתופית המתרחשת פנים אל
פנים ,אם כי אין מידע מתמונות אלו מהי מטרת הקריאה ואילו משימות טרום ,משך או
בעקבות הקריאה ניתנו לקוראים.

166

אנגריסט :קריאה חברתית מקוונת

)HHE 20 (2018

קריאה חברתית אינה תופעה חדשה .היא התקיימה בסלונים הספרותיים בפריז במאה
ה 18-בפורמט שבו היה מקריא ראשי ושיחות שהתנהלו בעקבות הקריאה.

הדף התלמודי גם הוא סוגה של קריאה חברתית .סביב הטקסט התנהלו שיחות הלכתיות
כשהפרשנים מגיבים לטקסט ולתגובות הפרשניות של פרשנים אחרים .לא רק הדף
התלמודי אלא גם הלימוד שנעשה סביבו בחברותא יכול להיחשב כסוג של קריאה
חברתית.

ג'קסון 3,מרצה לספרות אנגלית באוניברסיטת טורונטו ,כותבת בספרה Marginalia:
 Readers Writing in Booksשבמאה ה 18-היה מקובל לתת מתנה ספר עם הערות שוליים

כדי לשתף את מקבל הספר בחווית הקריאה של נותן המתנה .סופרים כמו מרק טווין
הוסיפו בעצמם הערות שוליים בספרים שכתבו וכך הם הוגשו לקוראים .כותב הספר רצה
לשתף את קוראיו לא רק בתוצר אלא גם בחוויית הקריאה שלו.
3

Jackson, H. J. (2001). Marginalia: Readers Writing in Books. New Haven, CT: Yale University Press.
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היווצרותם של מועדוני קריאה היא מהלך נוסף לכיוון של קריאה חברתית שבה
הקוראים משוחחים פנים אל פנים על תוכני הספר שקראו .ההנחה היא שכאשר מספר
אנשים קוראים יחד ומנהלים שיח סביב הטקסט ניתן להגיע להבנות ותובנות מלאות
ועמוקות יותר .בעידן הטכנולוגי של היום ,מועדוני הקריאה המסורתיים הפכו בחלקם
למקוונים .ישנם יישומונים רבים לקריאה מסוג זה ,וכתוצאה מכך נוצרה תרבות חדשה
ששינתה את תרבות הקריאה מטקסטים מודפסים לקריאה מקוונת שיתופית שבה
הקוראים יכולים תוך כדי הקריאה לשתף אחרים בהערות ,הארות ושאלות ולקבל תגובה
מיידית.

סם אנדרסון 4,מבקר ספרים ב״ניו יורק טיימס״ ,רואה בקריאה חברתית מקוונת ״גשר
טבעי״ בין העולם הפרטי של הקורא לעולם הציבורי שלו.
Anderson, S. (2011, March 4). What I Really Want is Someone Rolling Around in the Text. The NewYork
Times. Retrieved from http://www.ny times.com/2011/03/06/magazine/06Rifft.html?pagewanted=1&_r=3& ref=magazine&src=me
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פרופסור קרל בלייט 5,מרצה לבלשנות צרפתית וחוקר בתחום של בלשנות פרגמטית
מאוניברסיטת טקסס ביוסטון ,מתעניין בקריאה חברתית באמצעות טכנולוגיה ובדק את
השפעותיה של תוכנת אנוטציה בשם  .eComma6התוכנה פותחה במחלקה לאנגלית
באוניברסיטת טקסס ביוסטון כדי לבדוק את היעילות שלה בהבנה של טקסטים
ספרותיים .בלייט מגדיר קריאה חברתית מקוונת כפעילות שיתופית המתרחשת
במרשתת סביב טקסט אותנטי שבו הקוראים מפרשים ,מעירים ,מאירים ומגיבים על
הטקסט וגם על תגובות ושאלות של קוראים וכותבים אחרים .כך נוצרת קהילה של
לומדים המנהלת שיח כתוב מחוץ לכותלי הכיתה .הוא גם טוען שקריאה חברתית
מקוונת לא באה להחליף קריאה מתוך טקסט מודפס ואף לא קריאה יחידנית ,אלא
להציע סוג אחר של קריאה שהיא משתפת ושיתופית.
ג'נקינס 7,מנהל לימודי מדיה השוואתית באוניברסיטת  ,MITמגדיר ״קריאה חברתית
מקוונת״ כמקום מפגש ,מקום אשר בו נוצרת תרבות של מרחב שיתופי "Participatory-
 ,“Cultureושבו הקוראים מתעדים את השיחות שלהם סביב הטקסט ,ההופכות להיות
חלק מהטקסט עצמו .הוא מעלה נקודה חשובה בעניין התיעוד .בתקשורת הידודית
דבורה המתקיימת סביב טקסט לא נשאר תיעוד של השיח המתנהל (אלא אם נקליט
אותו) ואילו בתקשורת הידודית כתובה נשאר תיעוד שיש בו ערך פדגוגי .הלומדים
והמורה יכולים לעקוב אחרי תהליכי למידה ,לנתחם ,להעריכם ולהציב במידת הצורך
מטרות למידה נוספות בעקבות המידע המתועד .ניתן ,אם כן ,לומר שקריאה חברתית
מקוונת ,המשאירה תיעוד של הערות הלומד ,מהווה כלי הערכה מעצבת בתוכנית
הלימודים.
קריאה חברתית מקוונת בהוראת שפה זרה
בלייט טוען במאמרו ,שקריאה חברתית משמשת מזה שנים לקריאה שיתופית של
טקסטים ספרותיים בשיעורי ספרות אנגלית.
תורן וריינהרדט 8הציעו להשתמש בקריאה חברתית כ״פעילות מגשרת״ בין קריאה
יחידנית ושיתופית גם בהוראת שפה זרה כדי להעלות את רמת המודעות של הלומדים
למבנים תחביריים ודקדוקיים ולסמנטיקה בעת קריאת טקסטים .כפי שאטען בהמשך
המאמר ,קריאה חברתית אף מאפשרת שימוש בתקשורת הפרשנית ,ההצגתית
וההידודית (מושגים אלו יוסברו בהמשך) ובכך עשויה להאיץ את התפתחות האוריינות
הלשונית והתרבותית .מורי שפה רבים כבר משתמשים ,למעשה ,בקריאה חברתית
5

Blyth, C. (2013). eComma: An Open Source Tool for Collaborative L2 Reading. In A. Beaven, A. ComasQuinn, & B. Sawhill (Eds.), Case Studies of Openness in the Language CLASSROOM (pp. 32–42). Dublin,
Ireland: Research- publishing.net.
Retrieved from http://research-publishing.net/publication/chapters/978- 1-908416-10-0/Blyth_108.pdf
6
eComma Drupal Module [Computer software]. Austin: Department of English/ Center for Open
Educational Resources and Language Learning, Uni- versity of Texas at Austin.
7
Jenkins, H. (2009). Confronting the Challenges of Participatory Culture: Media Education for the 21 st
Century. Chicago, IL: MacArthur Foundation. Re- trieved from
http://www.macfound.org/media/article_pdfs/JENKINS_ WHITE_PAPER.PDF
8
Thorne, S., & Reinhardt, J. (2008). “Bridging Activities,” New Media Literacies, and Advanced language
pro ciency. CALICO Journal, 25, 558–572.
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מקוונת באמצעות  ,Google Docsמבלי שיהיו מודעים לכך שהם עוסקים בקריאה
חברתית מקוונת.
תובנות מהשימוש בכלים טכנולוגיים בקריאה חברתית מקוונת
להלן אמנה את היתרונות של שימוש בקריאה חברתית מקוונת בהוראת שפה זרה ,הן
עבור הלומד והן עבור המורה.
יתרונות עבור הלומד:
• קריאה חברתית מקוונת מאפשרת קריאה שיתופית של טקסטים מחוץ לכיתה ובכך
מגדילה את שעות המגע של הלומד/ים עם השפה הכתובה .יש ליתרון זה חשיבות לאור
העובדה שמספר שעות ההוראה לשפה זרה במוסדות לחינוך גבוה מחוץ לישראל לא
עולה על חמש שעות שבועיות וכדי להגיע לרמת אוריינות לשונית-תרבותית בשפת
היעד (ובמיוחד בשפה כמו עברית ,שדרגת הקושי שלה לדובר אנגלית נחשבת בין
הגבוהות לפי הנתונים של ה )Foreign Service Institute9-מומלץ להרחיב את שעות
הלימוד גם מחוץ לכתלי הכיתה.
• הכלים לקריאה חברתית מקוונת מאפשרים להעלות בקלות חומרים אותנטיים
לעבודה משותפת מחוץ לכיתה .שימוש בחומרים אותנטיים כבר משלבי הלימוד
הראשונים עשוי להאיץ ולחזק תהליכי רכישת שפה ותרבות.
• קריאה חברתית מקוונת מזמנת עבודה גם על משמעות (תוכני הטקסט) וגם על צורה
(ידע מטא לשוני הכולל מבנים תחבירים ודקדוק) מחוץ לכיתה גם בלי נוכחות מורה
ובשיתוף פעולה בין הלומדים.
• קריאה חברתית מקוונת מהווה סוג של ״כיתה הפוכה״ שבה הלומדים עוסקים בצורה
שיתופית בנושאי תוכן או שפה שטרם נלמדו בכיתה ועבודת ההכנה הנעשית לפני
השיעור מאפשרת מעורבות פעילה יותר בזמן השיעור והעמקת תהליכי חשיבה.
באותה מידה קריאה חברתית מקוונת מחוץ לכיתה יכולה לחזק למידה שכבר
התרחשה בכיתה ולהעמיקה.
• בקריאה חברתית מקוונת הלומדים מחזקים ומקדמים את שלושת אפיקי התקשורת
לפי אקטפל:
 תקשורת פרשנית  Interpretive Communicationהיא היכולת לפרש טקסטיםדבורים וכתובים .כתיבת הערות תוך כדי קריאה הוא כלי המשפר יכולת הבנה.
יתירה מזאת ,השיח המתנהל בין לומדים הקוראים את אותו הטקסט מחדד יכולות
פרשניות.
 תקשורת הצגתית  Presentational Communicationהיא היכולת להציג רעיון או מסרלאחרים .בקריאה חברתית מקוונת ,הלומדים מתבקשים להאיר ולהעיר בכתב (לפי
הנחיות המורה) ופעילות זו מזמנת תרגול של תקשורת הצגתית בכתב כשהקורא
יכול להקדיש לכך זמן ומחשבה (בשונה מפעילות ספונטנית המתרחשת בכיתה).
 תקשורת הידודית  Interpersonal Communicationהיא היכולת לשוחח ולהתדיין עםאחרים ,להעביר מידע או חוות דעת ובכך להשפיע על אחרים .בקריאה חברתית
מקוונת מתקיים שיח כתוב בין קוראים היכולים לשכנע ולהשפיע זה על זה.
http://www.effectivelanguagelearning.com/language-guide/language-difficulty
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הקוראים מגיבים ,מעירים ,מאירים שואלים ,מבקשים הבהרות ,מעלים טיעונים
ומביאים לשיח הכתוב קישורים נוספים כדי לחזק את טיעוניהם.
• קריאה חברתית מקוונת המתנהלת מחוץ לכיתה מאפשרת למידה מותאמת ,כאשר כל
לומד עובד על הטקסט בקצב שלו ובהתאם ליכולותיו.
בלייט 10מראה במחקריו שקריאה חברתית מקוונת יוצרת קהילה של לומדים גם מחוץ
לכיתה ומעוררת מוטיבציה ללמידה .יצירת קהילת לומדים ומוטיבציה ללמידה נחשבים
לשני מרכיבים חשובים ברכישת שפה.
יתרונות עבור המורה:
• המורה יכול להטיל משימות קריאה הקשורות לנושא או ליחידת הלימוד ולעקוב אחרי
מעורבות הלומדים והתקדמותם גם מחוץ לכיתה.
• המורה יכול לתת משוב מיידי ללומדים המגיבים לטקסט ומעירים זה לזה באמצעות
הערה ,הארה ,או שאלה שהוא כותב.
• הלומדים הם השחקנים הראשיים בתהליך והמורה רק מנחה .קולם הכתוב של
הלומדים מעביר את אחריות הלמידה אליהם.
• המורה וגם הלומד עוקבים אחרי תהליכי למידה ולא רק אחרי תוצרים .ההתבוננות
של המורה והלומד בכתיבתו של הלומד וניתוחה מספקים מידע רב על יכולותיו של
הלומד ומאפשרים הצבת מטרות למידה חדשות.
אתגרים בקריאה חברתית מקוונת
שימוש בקריאה חברתית מקוונת דורש יכולת הקלדה בעברית .זאת מיומנות טכנית
שחלק מהסטודנטים התנסו בה בעבר וממשיכים לחזקה בעוד אחרים מתנסים בה בפעם
הראשונה .ניתן להתגבר על אתגר זה שכן העבודה נעשית מחוץ לכיתה וכל לומד מתרגל
בהתאם ליכולתו.
בעבודה שיתופית ניתן להניח שחלק מהלומדים יושפעו מהתגובות של לומדים אחרים.
אינני רואה בכך בעיה ,שכן בעיניי להיות מושפע משמעו ללמוד ,ולכן אתגר זה הוא
בבחינת הזדמנות למידה.
תהליך העבודה עם טקסטים אותנטיים בכלים לקריאה חברתית
הטקסט המועלה לקריאה חברתית מקוונת כולל את כל הסוגות :שירה ,פזמון ,סיפור
קצר או חלק מסיפור קצר ,כתבה מהעיתון ,סקר ,מאמר אקדמי ,ראיון ,פרסומת וכדומה.
כמובן שההחלטה איזה טקסט להעלות היא תלוית רמת הלומד ומטרת ההוראה.

Blyth, C. (2013). eComma: An Open Source Tool for Collaborative L2 Reading. In A. Beaven, A.
Comas-Quinn, & B. Sawhill (Eds.), Case Studies of Openness in the Language Classroom (pp. 32–42).
Dublin, Ireland: Research- Publishing.net. Retrieved from http://research-publishing.net/publica
tion/chapters/978-1-908416-10-0/Blyth_108.pdf
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ההנחיות שהמורה נותן בקריאה החברתית הן משמעותיות ביותר למרּוב פעילות הלמידה
המתרחשת תוך כדי הקריאה.
להלן ,אדגים קריאה שיתופית של שיר ומאמר מדעי באמצעות .Google Docs
השימוש ב Google Docs-מוכר ללומדים ,חינמי ,קל ,מתאים לרמות שונות ולעבודה
בקבוצות; ניתן להעלות בנוסף לטקסט גם ייצוגים חזותיים ואפילו ניתן להשאיר תגובה
קולית לטקסט כתוב (בתוכנה הנמצאת ב Google Docs-ונקראת)Kaizena :
 .1להלן ההוראות הניתנות לתלמידים לקריאת השיר ״האיש הירוק״ 11מאת יהונתן גפן
בכיתת לומדים ברמת מתחילים-גבוהה.
• לנבא את תוכן השיר מהכותרת בלבד
• להדגיש שניים-שלושה משפטי מפתח המתארים את האיש הירוק
• להגיב על שתי הערות של לומדים אחרים .התגובה יכולה להיות גם בצורת שאלה
• להשלים את סוף השיר על האיש הכחול בשניים-שלושה משפטים.

 .2מאמר אקדמי בנושא ״אוכל ואתניות בחברה הישראלית״ מאת ליאורה גביעון מתוך
הספר בטן מלאה 12בכיתת לומדים ברמת ביניים גבוהה.
• הדגישו ארבעה משפטי מפתח שלדעתכתם מסכמים את עיקרי המאמר .הוסיפו את
הנימוק לבחירתכם
• קראו שלוש תגובות של קוראים אחרים והגיבו עליהן (ניתן גם להגיב בשאלה או
בשכנוע)
 11גפן ,י .1978 .הכבש השישה עשר שירים וסיפורים לילדים .הוצאת דביר
 12גביעון ,ל .תשס״ה .״אוכל ואתניות בחברה הישראלית״ ,בטן מלאה  -מבט אחר על אוכל וחברה ,עורך :אביעד קליינברג .הוצאה
לאור של אוניברסיטת תל אביב-כתר הוצאה לאור

172

אנגריסט :קריאה חברתית מקוונת

)HHE 20 (2018

• הדגישו שניים-שלושה משפטים או רעיונות במאמר שיש לכם שאלה לגביהם (שאלת
תוכן או שאלה לשונית).
• מצאו במאמר לפחות שתי מילים שקשורות למילה ״אתניּות״ והגיבו עליהן
• הדגישו את שם כותבת המאמר והפנו אליה שאלה אחת או יותר

בשתי הדוגמאות שלעיל עבדו הלומדים על הטקסט במודל של ״כיתה הפוכה״ ובזמן
השיעור המשיכו לנהל דיון ולהגיע לתובנות נוספות .הלומדים היו מאוד מעורבים
בתהליך הלמידה מחוץ לכיתה ובכיתה עצמה .בהערכות סיום הסמסטר התייחסו כל
הלומדים לפעילות הקריאה החברתית המקוונת כפעילות חדשנית עבורם בהוראת שפה
וגם כפעילות שגרמה להם לקרוא בצורה עמוקה יותר.
13
 eCommaהוא כלי נוסף שבו אני משתמשת לקריאה חברתית מקוונת .זאת תוכנה
חינמית שבמקור פותחה בשנת  2010באוניברסיטת טקסס ,יוסטון ,על ידי פרופסור סם
בקר וקבוצה של סטודנטים ללימודי אנגלית לתואר מוסמך .התוכנה נתמכת על ידי
קרנות שונות כדוגמת National Endowment for the humanities :וכיום מנוהלת על ידי
)Center for Educational Resources and Language Learning (COERLL

חקר מקרה ) (case studyשכתבתי על שימוש ב eComma-מופיע באתר https://ecomma.coerll.utexas.edu/research
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אחד היתרונות בשימוש ב eComma-הוא היכולת לשלבה במערכת למידה קיימת .למשל
באוניברסיטת בוסטון ,משתמשים ב Blackboard-ו eComma-שולבה במערכת הלמידה
כתיקיה כמו שאר התיקיות.

התוכנה יעילה מאוד ומזמנת פונקציות נוספות שאינן קיימות ב.Google Docs-
אחת הפונקציות היא ״ענן מילים״.
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לאחר שהטקסט מוכנס לתוכנה ,מופיע ״ענן מילים״ הכולל מילים המופיעות בטקסט
בשכיחות גבוהה .המילים מופיעות בגודל שונה .ככל שהמילה גדולה יותר ,משמע שהיא
מופיעה בטקסט בשכיחות גבוהה יותר .פונקציה זו מאפשרת פעילויות ניבוי (מתוך
כותרת "ענן מילים" ,משפטים פותחים) טרם קריאת הטקסט .פעילות הניבוי מכניסה
את הלומד ל״אווירה״ של הטקסט ומחזקת תקשורת הצגתית על ידי כך שהלומדים
יוצרים במספר משפטים או פיסקה את תוכן הטקסט המנובא .כפעילות המשך לאחר
קריאת הטקסט ניתן להשוות בין מה שהלומדים יצרו לבין הטקסט האותנטי.
להלן דוגמה של ״ענן מילים״ שנוצר במאמר שנושאו :״תרבות הקפה בחברה
הישראלית״ מתוך אתר אנשים 14.המילים שהופיעו בשכיחות גבוהה במאמר הן :גם,
הישראלים ,הסיבה ,קפה ,שחור ,מתוק ,יותר ,חלב.

 14אלמוג ,ע .2011 .תרבות הקפה בישראל פרק  2״תקפצו לקפה״ כוס הקפה הישראלית באתר אנשים
http://www.peopleil.org/details.aspx?itemID=30181&bookid=28
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אחד הסטודנטים מנבא:״הסיבה שישראלים אוהבים לשתות את הקפה מתוק הוא כי
החיים שלהם מרים .הם גם אוהבים יותר קפה שחור בלי חלב .בצבא כולם שותים את
הקפה שלהם שחור״
פונקציה נוספת ב eComma -היא  – Taggingתיוג של מילים לפי הנחיות של המורה.
המורה יכול לבקש מהלומדים לתייג לפי קטגוריות שונות ובכך לחדד מודעות סמנטית
ולשונית .למשל ,תיוג שמות תואר ,מילים הנגזרות משורש מסוים ,פעלים בזמן מסוים
וכדומה .פעולת התיוג היא פעילות סריקתית ואיננה מזמנת קריאה עמוקה של הטקסט.
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קריאה מעמיקהClose reading" ,״ כפי שהחוקרת היילס קוראת לה ,יכולה להיעשות
בצורה אחרת .למשל ,המורה יכול לבקש מהקוראים להדגיש משפטי מפתח המסכמים
את הנושא המרכזי של הטקסט .פעילות זו מאיטה את קצב הקריאה של הלומד ומחזקת
תקשורת פרשנית .התקשורת הפרשנית ממשיכה להתחזק כששני קוראים או יותר
עובדים על הפרשנות יחד ,ובמקביל גם מתחזקת התקשורת ההידודית.

למעשה  eCommaמאפשרת שלושה סוגי קריאה לפי היילס:
• קריאת מכונה  - Machine Readingענן המילים
• קריאה סורקת  - Hyper Readingתיוג
• קריאה מעמיקה  - Close Readingכתיבת הערות ,הארות ותגובות להערות והארות של
אחרים
בנוסף ,המורה יכול לתת משוב לתגובות של הלומדים ולעקוב אחרי מעורבות הלומדים
במשימה:
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החיסרון היחיד שמצאתי ב eComma-הוא שהסטודנטים אמנם מתייגים בטקסט מילים
בעברית אבל בהערות השוליים התוכנה מתרגמת את המלים לאנגלית .בדוגמה הבאה
הסטודנטים התבקשו לתייג שמות תואר לקפה המופיעים בטקסט אבל בצד ימין מופיע
תרגום המלים לאנגלית.
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 Google Docsו eComma-הם כלים לקריאה חברתית אסינכורנית של אותו הטקסט.
קיימים גם כלים לקריאה חברתית סינכרונית (בו-זמנית) של אותו טקסט כגון
 Classroom Salonוכן כלים לקריאה חברתית אסינכרונית של טקסטים שונים כגון
 ,Ponderשבהם עדיין לא התנסיתי.
סיכום
אני מוצאת ששימוש בקריאה חברתית מקוונת מתאים מאוד ללומד הדיגיטלי במאה ה-
 .21הוא מעלה את המוטיבציה ללמידה בקרב הלומדים ,מעלה את רמת המודעות
לתכנים של הטקסט ולמבנה השפה ,מאפשר המשך תהליכי למידה מחוץ לכיתה ,מאפשר
למידה מותאמת ,מחזק את שלושת אפיקי התקשורת לפי אקטפל ומהווה כלי הערכה
מעצבת לגבי תהליכי עבודה ולא רק תוצרים .סטודנטים אוהבים להשתמש בקריאה
חברתית מקוונת כי היא מערבת עבודה אישית עם עבודה קבוצתית ויוצרת קהילה של
לומדים גם מחוץ לכיתה.
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TEACHING MODERN HEBREW FROM A DISTANCE: TWO
CAMPUSES, ONE TEACHER (AND A ROBOT)
Joanna Caravita
Smith College, University of Massachusetts Amherst

ABSTRACT
In this article, I detail the planning, implementation, and outcomes of a single
experimental first-year, second-semester Modern Hebrew course offered at two
small liberal arts colleges in the United States. This course was run via videoconference, with the additional support of a Double Telepresence Robot. As the
instructor, I was physically located at one campus with seven students, while two
students and a teaching assistant participated from a classroom on a separate
campus.
This article is divided into two main sections. In the first, I detail the research
and planning for this modified course, focusing on various modes of distance
language learning and logistical concerns for setting up a video-conference course.
In the second, I focus on the implementation and outcomes of the course, with a
focus on the successes and failures encountered and the advisability (or not) of
applying this model at other institutions.

For nearly a decade, Smith College and Mount Holyoke College in western
Massachusetts enjoyed a collaborative relationship for the teaching of Modern
Hebrew. This relationship allowed a single lecturer to teach a full year (two
semesters) of the language at the introductory level at each college. However,
because of changing institutional needs and low enrollment numbers, only the
first semester of this sequence was offered at Mount Holyoke during the
2015–16 academic year, limiting the opportunity for Mount Holyoke students
to advance to higher levels of Hebrew.
In order to address this deficiency and enable students from Mount Holyoke
to continue their study of Modern Hebrew beyond a single semester, I created
a modified format for the first-year, second-semester Modern Hebrew course
still offered at Smith in Spring 2016. The course was run via video-conference
(referred to here on in as Interactive Television, or ITV1), with the additional
1

Much of the literature on “video-conferencing” refers to the use of video in a smaller sense, in which
students sit individually at separate computers in a setting more akin to Skype (cf. Lee. 2007; Wang. 2004).
In contrast, the literature that describes learning contexts more similar to what took place in this project
typically refers to ITV or “interactive video” (cf. Evans, Stacey, & Tregenza. 2001; Fleming, Hiple, & Du.
2002; Lawyer-Brook & McVey. 2000. Peterson. 2002).
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support of a Double Robotics telepresence robot.2 As the instructor, I was
physically located at Smith with seven students, while two Mount Holyoke
students and a teaching assistant participated from a classroom on that
campus. The robot was located in the Smith classroom, controlled from Mount
Holyoke by the students there. To further supplement the ITV setup, I met
once a week in-person with the students from Mount Holyoke.
This paper is divided into two main sections. In the first, I detail the research
and planning for this modified course. In the second, I focus on the
implementation and outcomes of the course, with a focus on the successes and
failures encountered and the advisability (or not) of applying this model at
other institutions.
In the planning phase of this project, I conducted research into two questions:
1. Is ITV the best and most productive way to achieve the goal of allowing
Mount Holyoke students to continue in their study of Modern Hebrew at
their own college?
2. If so, how can ITV be implemented to students’ greatest advantage?
The response to the first question is, in brief, “yes;” I detail the rationale in
the first section below. To respond to the question of implementation, I
present my findings in the areas of course design, learner experience, and
assessment of learning outcomes, along with the relevance of these findings
to the course in question.
RESEARCH AND PLANNING
Rationale for Teaching via Interactive Television
There are two main comparisons to be made when discussing the rationale
for teaching via interactive television: 1) ITV vs face-to-face instruction; and
2) ITV vs other modes of distance learning (DL). In the context of the course
in question, face-to-face instruction in Modern Hebrew was possible only with
increased difficulty for Mount Holyoke students. While it is true that those
students who wished to continue their study of Hebrew into the second
semester of the first year were able to enroll in the course offered at Smith,
2

The specific technology will be described in greater detail in the Implementation section. For more
information, please see also: http://www.doublerobotics.com
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the time and frequency of the course (3 classes per week, 80 minutes per class)
made that option so cumbersome for most students that it seemed likely only
the most highly motivated learners would continue. By offering the course
through distance learning, I hoped to reduce the logistical burden on students
and allow more of them to continue. In this respect, Hebrew faces the same
challenges as other less commonly taught languages (cf. Blake, Wilson, Cetto,
& Pardo-Ballester. 2008; Fleming, Hiple, & Du. 2002; Peterson. 2002).
If we take for granted that face-to-face instruction is the optimal setting for
language instruction (which not all do; cf. Blake & Shiri. 2012), it stands to
reason that ITV is the closest approximation thereof and therefore the next
best thing (Fleming et al. 2002; Jennings. 1995; Lawyer-Brook & McVey.
2000). There is ample research analyzing student language learning in online
and blended contexts, much of which validates the effectiveness of distance
language learning (Blake et al. 2008; Fleming et al. 2002; Le. 2012; Peterson.
2002). For this project, a crucial factor in the decision to offer the course via
ITV – rather than online or in some other format – was the simple fact that the
technology required to conduct a course via ITV is already in place at both of
the campuses involved, and the instructional technology staff at both colleges
are experienced in its use. The skills and time required to build a distance
learning Hebrew course in which students could learn as effectively as in a
traditional course were beyond the scope of this project.3
Earlier research raised concerns about the logistics of offering a course via
video-conference or ITV (Fleming et al. 2002; Goodfellow, Jefferys, Miles,
& Shirra. 1996), but these were alleviated by the existing technological and
administrative relationship among the Five College Consortium, to which
Smith and Mount Holyoke4 belong. Many of the administrative difficulties
described by Fleming et al. (2002) – registration procedures, differences in

3

4

For example, the Arabic Without Walls (AWW) program was developed as a “joint venture of the University
of California Consortium for Language Learning and Teaching (Robert Blake, co-PI) and the National
Middle East Language Resource Center at Brigham Young University (Kirk Belnap, co-PI)…over a fouryear period starting in 2003.” (Blake & Shiri. 2012. 232. emphasis added)
Five Colleges, Incorporated (https://www.fivecolleges.edu) is an educational consortium in western
Massachusetts consisting of Amherst College, Hampshire College, Mount Holyoke College, Smith
College, and the University of Massachusetts Amherst. The consortium was established in 1965.
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tuition rate, class time, etc. between campuses – have long been resolved by
the consortium. What remains, then, is the question of implementation, which
I address in the sections below.
Course Design
Because of the similarities between ITV and face-to-face instruction, there
was no need to create an entirely new curriculum with entirely new activities
and tools that are unique to the format. The primary concern, and my primary
task in the planning and research phase of this project, was to identify ways
in which the activities carried out in a traditional classroom may have needed
to be adjusted or eliminated for the ITV classroom. As I taught the first half
of the year-long sequence in my traditional, face-to-face classroom at each
college in the first semester, I contemplated each activity assigned for class
time with special consideration for how well or poorly it might translate into
the ITV format.
A video-conference or ITV setting is more conducive to lecture style,
teacher-fronted instruction (Fleming et al. 2002), whereas my classes are
student-centered and required a more conscious effort to modify for ITV. For
me, teaching a student-centered class means that a great deal of the burden is
shifted to the students – to study and prepare the material at home and come
to class ready to use the language, rather than coming to class ready to listen
to a lecture about the language. Students in such classes spend the majority of
the class period working in pairs and small groups, listening to their peers and
learning to actively produce the language. The presence of a trained, advanced
proficiency student in the satellite classroom was an essential factor enabling
me to maintain a student-centered environment even from a distance. With a
TA to guide them, satellite students were able to work together in pairs and
small groups just as the students in the face-to-face classroom were.
The course website,5 already important for the traditional course, was
additionally important for the distance course, “fulfilling vital communication
roles in keeping the instructor, the [TA], and the students linked together”
(Peterson. 2002. 139). Further contributing to communication among the
students, instructor, and TA was a private group on Facebook created early in
the first semester (as I had for the past two cohorts in the traditional course).
5

http://valleyhebrew.wordpress.com/first-year-hebrew
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As soon as they learn to type in Hebrew, students are required to post on the
class Facebook group twice per week. Originally conceived of as an attempt
to link students from the introductory classes offered at Smith and Mount
Holyoke outside of the classroom, I hoped that the Facebook group would
play an amplified role in encouraging communication among students
enrolled in the ITV course. Finally, the course was supplemented by the online
resources that accompany the textbook.6
Learner Experience
Aside from the pedagogical aspects of offering a course via ITV, my main
worry was that students would be hesitant or unwilling to take a course offered
in a semi-experimental way, with significantly less direct contact with the
instructor. That students will experience a sense of separation or isolation
from the instructor is a recurring concern in the literature focused on the
learner experience in distance learning (Fleming et al. 2002; Hurd. 2001; Le.
2012; Peterson. 2002). Part of the function of having a TA in the satellite
classroom is to combat these feelings of isolation.
In a study comparing the differences between students in a hybrid Chinese
language course versus a traditional one, Le (2012) found that a majority of
students in the hybrid course, surveyed midway through the academic year,
“did not think the hybrid course would be as effective as a traditional one.
…Given a choice, these students would take the traditional course” (206).
Among other things, students felt that “the hybrid course ‘secludes’ them”
(ibid.). In contrast, Fleming et al.’s (2002) report of a Chinese course taught
via ITV in Hawai’i observed that, “despite geographical separation, students
at different sites got to know each other during the classes, forming a single,
cohesive classroom community” (30). They did not, unfortunately, speculate
or advise how an instructor might encourage such a sense of community.
Based on the experiences of other distance language learning courses
(Hurd. 2001; Peterson. 2002), TAs and tutors play an essential role in
supporting the students. In the U.S. Arabic Distance Learning Network, an
instructor at one university taught students at satellite institutions across the
6

In this course, as well as in the two years preceding and following it, I taught using Modern Hebrew for
Beginners: A Multimedia Program for Students at the Beginning and Intermediate Levels by Raizen (1st
edition. 2000; 2nd edition. 2016). The textbook is supplemented by online materials, found at
http://laits.utexas.edu/hebrew.
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United States via ITV, with a native Arabic speaker TA present at each
satellite location. In his report on the program, Peterson (2002) emphasized
the importance of the TA as a factor in the success of the program and noted
that “in student evaluations, the TAs are consistently ranked as the most
important part of the program” (139).
Hurd (2001) categorized this type of learner support – provided primarily
by an instructor and a teaching assistant – as “person-based.” The other main
category is “print-based” learner support, referring to “all materials designed
specifically to support the learner” (137). While that description is quite broad
and does not seem exclusive to distance learning, the thrust of her argument
is that distance learners need a greater quantity of carefully
sequenced, explicit supporting material.
Assessment of Learning Outcomes
There is scant quantitative data regarding the efficacy of distance language
learning via videoconference or ITV. Two publications described projects
quite similar to the one at hand. In Fleming et al. (2002), small groups of
students of Chinese at various institutions in Hawai’i were connected via ITV
to an instructor and students in a classroom at the University of Hawai’i
Mãnoa (unlike in the current project, students at those satellite locations were
unaided by a teaching assistant). The authors made the claim that “student
achievement was comparable to that in the traditional classroom, despite the
extra time needed to deal with the ITV medium” (30), though they did not
support this claim with specific data. Additionally, they judged success by the
fact that students emerging from this course continued into higher level
Chinese language courses with no difficulty.
Similarly, Peterson (2002) reported initial, anecdotal data about students
studying in Arabic in the U.S. Arabic Distance Learning Network (described
in the previous section). During the first year in the program, students
typically performed “as well or better on mid-term and final examinations as
their counterparts taking Arabic in a traditional classroom” (143). As with
Fleming et al. (2002), however, Peterson did not provide a statistical analysis
of this data. A later report (Peterson & Rudman. 2010) gave a breakdown of
oral proficiency ratings for students who completed the first year of
instruction; while the authors noted that “students can reach the program’s
target proficiency level of novice high on the ACTFL proficiency scale”
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(111), there was no comparison with the proficiency levels of students
learning in a traditional course.
Blake et al. (2008) measured the oral proficiency of students learning
Spanish at the college level and found no statistically significant difference
between those studying in a traditional classroom setting, those studying in a
completely virtual distance learning setting, and those studying in a hybrid
course. Similarly, Le (2012) found no statistically significant difference in the
combined language skills (speaking, listening, reading, and writing) or oral
performance between students enrolled in a hybrid Chinese language course
and those in a traditional course. There was, however, an academically
significant difference between the groups, with the hybrid students earning
grades in the B range and traditional students in the A range.
In this project, I planned to assess and compare student learning outcomes
in several respects. Using their grades from the first semester – when all
students were enrolled in traditional courses – as a pre-test of sorts, I would
then analyze grades earned in the second, experimental, semester. Throughout
the year, students received grades in the following categories: 1) attendance
and participation; 2) homework; 3) homework corrections; 4) quizzes; 5) a
midterm exam; and 6) a final exam. Because I also used the same textbook
and syllabus in previous academic years, I hoped to be able to compare student
grades from this project with those from the previous year’s yearlong
traditional courses.
In addition to methods of assessment internal to the course, I also planned
to have students complete computer-based proficiency tests in reading and
listening.7 Collecting this data would allow me to analyze student outcomes
across the two groups, providing more widely comparable data than course
grades. In the previous two academic years, students in the traditional
introductory level course had also completed these computer-based tests at the
end of the first year and their results could form a basis of comparison to those
of students in this project.

7

Both tests were provided by the National Middle East Language Resource Center (NMELRC);
http://nmelrc.org/nmelrc-reading-and-listening-comprehension-tests
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Logistics
The research and planning phase of this project occurred over the course of
six months, leading up to the implementation phase. In those six months, I
met repeatedly with instructional technology staff at both campuses to learn
and test the equipment. As part of this, I held a trial session in early November
2015 as an opportunity not only to test various functions of the ITV setup, but
also to demonstrate the technology to students. In particular, I hoped that it
would encourage those Mount Holyoke students able to continue to do so.
In addition to technical support, I also coordinated with each college’s
registrar in order to ensure a smooth registration process for the Mount
Holyoke students enrolling in the modified Spring course. It was agreed that
all students would register under a single course number, administered
through Smith.
IMPLEMENTATION: TEACHING FROM A DISTANCE
Many of the on-the-ground details and hoped-for outcomes of the project
changed when it came time to actually implement them. In this section, I
describe four changes made and the reasons for them.
Change 1: Course Enrollments
At the start of the Fall 2015 semester, student enrollment in the Mount
Holyoke section of first-year, first-semester Modern Hebrew was strong, with
seventeen students (eventually dropping to twelve by the end of the semester).
Because of this strong showing, I endeavored to reinstate the traditionallyoffered second semester of the sequence for Spring 2016. Though the effort
was unsuccessful, I was nevertheless able to elicit feedback from students in
the Mount Holyoke class on their preferences and willingness to participate
in an experimental ITV course.8
As described above, one concern regarding distance learning is that
students will be hesitant or unwilling to take a course with significantly less
direct contact with the instructor. Despite my efforts to promote the course –
including holding a practice session in mid-Fall 2015 to give students a chance
to use the technology – this concern was borne out in the enrollment numbers
8

See Appendix A for the full text and summary of results of this survey.
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for the Spring 2016 distance course. Out of the nine Mount Holyoke students
who were both eligible and interested in continuing, only two enrolled in the
second-semester course. This much lower than anticipated enrollment was the
reason for most of the other changes that I eventually made to the initial vision
for the course.
Change 2: Meeting Times
The Spring course, like its precursor in the Fall, met on Mondays,
Wednesdays and Fridays for 80 minutes. According to the initial plan, the two
groups would be connected via ITV on each of the three class days, with an
additional regularly scheduled in-person meeting with students from the
Mount Holyoke section. Because only two students enrolled from the Mount
Holyoke side, and because circumstance rendered the Mount Holyoke
teaching assistant unable to attend class on Fridays, I arranged an alternative
schedule. The course would proceed as planned via ITV on Monday and
Wednesday mornings, but on Fridays I would meet with each group
separately, in-person only, with Smith at the regular time and place, and with
Mount Holyoke for an hour in the afternoon in my office at that campus.
Though this was intended as an opportunity for the Mount Holyoke students
to meet with me face-to-face, I believe the Smith students also benefitted from
having my undivided attention for at least one class session per week. It was
beneficial for all involved, including me, to have a day unburdened by
technical difficulties and distractions.
Change 3: Technology
Interactive television technology both allowed this course to happen and
represented the biggest obstacle to its success. Without the technology, the
two students enrolled from Mount Holyoke more than likely would have
ended their study of Hebrew after a single semester. Their attendance via ITV
was, however, plagued by technical difficulties that distracted students in both
locations, delayed the start of class on numerous occasions, and diminished
the quality of teaching and learning for all involved.
Students at Smith met with me in a dedicated video-conference room,
equipped with a Cisco C40 system and a SMART Board interactive white
board, while students at Mount Holyoke met with the TA in a classroom
equipped with the same Cisco C40 system and a regular white board. At the

189

HHE 20 (2018)

Caravita: Teaching Modern Hebrew From a Distance

suggestion of support staff in the consortium and with the help of educational
technology professionals at Smith, the main video-conference technology was
supplemented by the use of a Double Robotics telepresence robot (see Fig. 1),
located in the Smith classroom and controlled by those in the Mount Holyoke
classroom.
Figure 1. Double Robotics Telepresence Robot9

Nicknamed “Skype on wheels” or “an iPad on a Segway” (Duley. 2016), the
robot enabled the Mount Holyoke students to engage in one-on-one and small
group conversations with the Smith students and take their place at the table
with the group. This small robot, sometimes more so than the larger screen,
facilitated the Mount Holyoke students’ integration into the Smith classroom.
Indeed, on the several occasions that the larger ITV system failed for one
9

Images taken from manufacturer’s website: http://www.doublerobotics.com/double2.html

190

HHE 20 (2018)

Caravita: Teaching Modern Hebrew From a Distance

reason or another (rarely the same reason twice), the robot provided the only
means of access to the Smith classroom for the Mount Holyoke students.
Despite the advantages provided by the telepresence robot, it, too, posed
some problems. The robot seems ideally suited to an obstacle-free physical
space with one person controlling it remotely. While in theory the Mount
Holyoke students should have been able to move it about the Smith classroom,
the room was too crowded with chairs and other obstacles for them to put that
feature into practice. Additionally, since there were two Mount Holyoke
students controlling the robot via a small laptop, I was often faced with an
iPad screen with neither student’s face shown, giving the disconcerting
impression that I was speaking to an empty classroom (though they assured
me that they could both see me easily). Lastly, one-on-one conversations
through the video chat capability of the robot were often hindered by lags in
the audio, video, or both, making real communication difficult or impossible.
As I noted in the above discussion of course design, I was mindful as the
project entered the implementation phase that I would need to modify some
aspects of my normal classroom procedure. While pair work and whole-class
discussion were largely able to proceed as normal, other activities were more
difficult. For example, while I could easily make images that were displayed
on the Smith screen shown on the Mount Holyoke one as well (e.g. videos,
maps, pictures, interactive white board notes, etc.), audio components
presented a significant problem. Only rarely did the system work as intended,
with me playing an audio or video file from the computer at Smith that was
simultaneously heard and seen by students in both locations. More commonly,
I would coordinate with the Mount Holyoke teaching assistant and we would
each play the file separately to those students present in our own classroom,
while muting the sound from the other group. It was not ideal, but it worked.
Another alternative would be to restrict all audio components to at-home
work.
To end on a positive note, the interactive white board provided a helpful
addition to the print-based learner support already built in to the course. As
part of the existing plan for the course, students were notified in advance of
all daily homework assignments, projects, and quizzes on homework
schedules provided in two-week blocks. These schedules, along with all other
written, audio, and video course materials (aside from grades, which were
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posted securely on a password-protected course management system) were
posted on the course website. Because an interactive white board allows the
user to make handwritten notes on the screen – as on a traditional chalk board
or regular white board – and to then save those notes as PDFs, I was able to
post these daily class notes on the course website as well.10
Change 4: Assessment
As detailed above, I intended to assess and compare student learning
outcomes in several respects. However, due to the low number of students
participating in the experimental course via ITV, it was impossible to make
any meaningful comparison between the two groups. When considering each
student’s individual performance in the experimental semester in relation to
their own performance in the first, traditional, semester, there was little or no
change; students who earned an A in the first semester did so again in the
second, students who earned a C in the first semester did so again in the
second, etc. Though they cannot be statistically significant, these scant data at
least seem to indicate that students’ final course grades were not negatively
affected by the ITV format. At the same time, it is impossible to know if any
student could have made more progress had they not been hampered by the
technology.
It was also my intention to compare the students in this experimental course
to those from previous traditional years on the basis of computer-based
proficiency tests in reading and listening, administered at the end of the Spring
semester. Table 1 shows the number of students in the past four years who
achieved each proficiency level, ranging from Novice Mid to Advanced Low
on the ACTFL11 rating scale. The rating with the highest number of students
is highlighted.

10
11

See Appendix B for an example.
American Council on the Teaching of Foreign Languages; http://www.actfl.org/publications/guidelinesand-manuals/actfl-proficiency-guidelines-2012
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Table 1. Student performance on computer-based reading and listening
comprehension tests.

Reading
Proficiency

Listening
Proficiency

Novice Mid
Novice High
Intermediate
Low
Intermediate
Mid
Intermediate
High
Advanced Low
Novice Mid
Novice High
Intermediate
Low
Intermediate
Mid
Intermediate
High
Advanced Low

Spring
Spring 2014 Spring 2015
Spring 2017
2016
(traditional) (traditional)
(traditional)
(ITV)
0
1
0
0
4
4
4
0
5

4

2

7

2

0

0

2

3

2

0

4

0
2
7

0
2
2

1
0
1

1
2
3

1

0

0

1

0

0

0

2

1

5

6

3

1

2

0

1

Scores on the reading proficiency test have remained consistently in the
Novice High/Intermediate Low range for the past four years. Scores on the
listening proficiency test this year were consistent with those from the
previous year’s group, with most students rated Intermediate High. With the
same caveat as above regarding a lack of statistical significance, we can at
least surmise that the ITV course did not have a strong impact on students’
proficiency levels in reading and listening.
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CONCLUSION
Given the resistance of students to the experimental format and the high
frequency of technological problems encountered over the course of this
project, it would be reasonable to ask several questions:
1. Is there any real benefit to teaching via interactive television?
2. Is such a project worth attempting again, or elsewhere?
3. Could anything have been done differently to overcome these obstacles?
My answer to the first two questions is a qualified “yes,” for one reason:
two students from Mount Holyoke continued their study of Hebrew when they
otherwise would not have done. As Brandl (2015) put it, “…teleconferencing
is essentially a solution to a logistical problem rather than a pedagogical
problem…” (180) and anyone – faculty or administrator – considering using
it to teach language should bear that in mind. Based on my experience with it,
this format is one to be considered only when circumstance and need call for
it.
It is difficult for me to answer the final question in the affirmative, since I
already took numerous steps to mitigate both student resistance and
technological problems. With regard to the former, it is possible that
additional practice sessions in the preceding semester could have done more
to familiarize students with the format and reduced their reluctance to enroll
in the course. As for the latter, I have some recommendations to anyone
attempting such a course.
Develop a close working relationship with instructional technology (IT)
staff at your institution. Work with them to practice using the equipment as
many times as you can, using a wide variety of functions (audio, video, screensharing, etc.), so that you can identify and hopefully resolve as many basic
problems as possible. If possible, hold the course in a location that is
physically close to the IT offices. Over the course of the semester I was able
to learn how to fix many of these basic problems, but on the several occasions
when I was unable to do so, IT staff members were on hand to troubleshoot
the issues in the background while I continued to teach. Plan to arrive in the
classroom 20–30 minutes early each time to set up the equipment and establish
a connection with the satellite classroom.
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While I am certain that my experience teaching this course would help me
lower the technological barriers for future classes, I am much less confident
that students’ resistance to the format can be reduced. In the years following
this experimental course, the option to attend Hebrew courses at another
campus in the consortium remotely has regularly been made available to
Smith students; to date, no students have availed themselves of that
opportunity.
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Appendix A: Hebrew in Spring 2016 Survey
Part 1: Text of survey distributed to Mount Holyoke students via Google
Forms.
There are usually two options for taking the second half of the Elementary
Hebrew course in the Spring semester:
1. JUD 100y at Smith, MWF 9-10:20am
2. JWST 151 at Mount Holyoke, MW 1:15-2:30 and F 1:15-2:05
Next semester (Spring 2016) is unusual. Currently, the only option is to enroll
in JUD 100y at Smith (MWF 9-10:20am), with these options for attendance:
1. travel to Smith
2. learn via videoconference, with me teaching from Smith and you in a
classroom with your classmates and a TA at Mount Holyoke
The purpose of this survey is to gauge your interest and intentions regarding
continuing Hebrew in Spring 2016. Your responses will be anonymous.
Please answer honestly.
1. Given the options currently available, how likely are you to continue
learning Hebrew with me in Spring 2016?
a. Very likely
b. Somewhat likely
c. Not very likely
d. I do not plan to continue learning Hebrew next semester (regardless of
location and format).
e. I would have continued at Mount Holyoke, but I will not continue if the
course is only offered through Smith.
2. If JWST 151 at Mount Holyoke is reinstated for Spring 2016, how likely
are you to enroll?
a. Very likely
b. Somewhat likely
c. Not very likely
d. I do not plan to continue learning Hebrew next semester (regardless of
location and format).
3. Please use this space to add any comments you may have.
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Part 2: Survey Results
Of the thirteen (13) students enrolled in the first semester of Introduction to
Modern Hebrew at Mount Holyoke, twelve (12) students responded to the
survey. This is a breakdown of their responses.
If there were no change to the options available at the time to Mount
Holyoke students for continuing with Hebrew in Spring 2016, five (5)
students were either Very or Somewhat likely to continue. If JWST 151 were
reinstated for Spring 2016, that number increased to nine (9) students. Three
(3) students did not plan to continue, regardless of location and format.
Student comments:
“It will be extremely difficult to video chat and 100% engage and understand
what is being taught. I feel as though I will end up teaching myself a good
portion of the class, which I don't believe is right.”
“Having Joanna physically in the classroom is the best way to learn, I do not
think I would get or learn as much or quickly if she wasn't physically in the
classroom.”
“I would consider continuing but I am graduating and don't have enough
credits left to take the class. I think the format of having the video conference
would deter me from taking the class because there is something about having
the teacher in the room with you for help that makes the other format scary.”
“I really don't have time in my schedule to go to Smith, and learning via video
conference will be very hard on me. Taking out that extra level of interaction
will make an already difficult language that much worse.”
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Appendix B: Class Notes (sample; Apr. 15, 2016)
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כלי לקידום תהליכי הוראה-למידה בעברית כשפה נוספת
דולי אליהו-לוי

מכללת לוינסקי לחינוך
"דעת מתוך כפייה ,אין לה קיום בנשמה .לא
מתוך אונס ילמד הנער ,אלא מתוך משחק"
(אפלטון)

תקציר
במאמר זה אתאר כיצד המרשתת משמשת להוספת ממד חדש להוראת עברית כשפה
נוספת .הלומדים משתתפים בסימולציות של משחק תפקידים מורחב באמצעות מערכת
של התכתבות משותפת .תוך כדי משחק הם רוכשים מידע חדש על נושא המשחק ומידע
לשוני-דקדוקי בעברית .באמצעות המשחק יכול המורה ליצור סביבת למידה אפקטיבית,
מגבירת מוטיבציה ומעודדת לשימוש פרגמטי בשפה.

פלטפורמה למשחק תפקידים – To Be Education
הפלטפורמה מזמנת לתלמידים חוויה של למידה אקטיבית – השתתפות בסימולציה
בה הם מתמקדים בשאלה שעולה מהנושא הנלמד בכיתה – באמצעות הצגת דילמה
או שאלת חקר .לצורך קיום הדיון נדרשים התלמידים לקבל החלטות מושכלות
ולברור את המידע שבו יעשו שימוש כדי לבסס את טיעוניהם.
במהלך המשחק ובסופו המורה יכול לקבל מידע מפורט על פעילות כל אחד
מתלמידיו ,ובהתאם לכך להנחות את התלמיד בנוגע לאופן הניסוח ,לשימוש במרות
המידע וכמובן לגבי שמירה על כללי שיח מכבדים.
סימולציות ומשחקי תפקידים הם אחת משיטות החינוך הוותיקות ביותר .לוין
ופיאז'ה ( )Lewin, 1951;Piaget, 1972טענו שניהם כי למידה אפקטיבית מתרחשת
כאשר מתקיימת אינטראקציה חברתית מתמשכת בין הלומד לסביבה ,וכי שינויים
משמעותיים בתהליך הלמידה מתרחשים באמצעות דיון קבוצתי ומשחק תפקידים
יותר מאשר באמצעות הרצאות מידע בסגנון הרצאה.
הסימולציות בפלטפורמה של משחק התפקידים –  - To Be Educationמציגות בפני
הלומדים סוגיות בעברית ואינטראקציה עם תלמידים אחרים תוך הדרכה של המורה
בכיתה.
תהליכי הוראה-למידה באמצעות "משחק תפקידים אינטרנטי"
התבוננות במבנה ההשתתפות של כיתה רגילה חושף בפנינו מבנה דליל שבו המורה,
הטקסט והעזרים הנלווים מתפקדים כמקורות הידע העיקריים והפעילים בשיעור.
רוב האינטראקציה מתרחשת בין התלמיד למורה ,וחילופי הרעיונות בין התלמידים
מעטים ומתרחשים בעיקר במהלך דיון כיתתי .לעתים הלמידה נתפסת בעיני
התלמידים פחות תכליתית וטבעית מלמידה מסורתית -פרונטלית ,והם מוצאים
עצמם שוקדים על משהו שהוא לא משמעותי ולא רלוונטי בעיניהם באותו רגע
(פרקינס.)2011 ,
תהליכי הוראה-למידה באמצעות "משחק תפקידים אינטרנטי" מזמנים מבנה
השתתפות עשיר הרבה יותר ,משום שהם מעמידים את הלומד במרכז ויש ביכולתם
לקדם אוכלוסיות שונות של תלמידים ולאפשר למורה להבין את ההבדלים
בכישורים ,במוטיבציה ובסגנונות הלמידה .משחקי התפקידים מושתתים על
עקרונות של פדגוגיה חדשנית ועל התפיסה הקונסטרוקטיביסטית-פרגמטית :הבניית
הידע ,תהליכי חקר ,שיתופיות ,שיח ועידוד לעבודה בקבוצות (יוסיפון ושמידע;2006 ,
סלומון.)2009 ,
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חומרי ההוראה שעליהם מבוססים משחקי התפקידים הם אותנטיים וטבעיים,
כלומר ,כאלה שלא הופקו לצורך הוראת שפות ,אלא לצורכי תקשורת אחרים,
ומלוקטים ממקורות רבים ושונים .הם רלוונטיים לעולמם של התלמידים ומאפשרים
להם להתנסות בדגם מוקטן להבנת החיים האמתיים שמחוץ לבית הספר (חמו וצבר
בן יהושע.)2000 ,
"משחק התפקידים" מושתת על גישות מבוססות-שיח המאפשרות ללומדים
להבנות ידע דקדוקי המוטמע היטב בפרגמטיקה ובהקשר ולהיות מעורבים ופעילים
באירועי שיח אמתיים ,אותנטיים ורלוונטיים לניסיון החיים שלהם (סלסה-מורסיה
ואולשטיין .)2014 ,נוסף על כך ,הוא ממחיש את הגישה התקשורתית בהוראת שפות
השמה דגש בראש ובראשונה על תקשורת והעברת מסרים ,וממקדת את תשומת הלב
במאפיינים התקשורתיים של השפה כחלק בלתי נפרד מן הכשירות הלשונית ומן
המטרה של הוראת שפות (.(Ur, 2011; Olshtain & Celce-Murcia, 2001
על פי התפיסה הפדגוגית זו ,לימוד נושאים פורמליים בתחום הדקדוק ואוצר
המילים ישרת מטרות תקשורתיות ולא יעמוד בחזית הלמידה .כלומר ,המטרה
העיקרית היא חיזוק תחושת המסוגלות העצמית של הלומדים לתקשר בשפה
והקפדה פחותה על דיוק לשוני .משום כך משחק התפקידים הוא מרחב לימודי מצוין
ליצירת הזדמנויות לאינטראקציות תקשורתיות ואירועי שיח אמתיים ,אותנטיים
ורלוונטיים שיחשפו את הלומדים לשימושי לשון בהתאם לנסיבות השונות.
נקיטת גישה תקשורתית מבוססת שיח בהוראת שפה מתאימה לשתי המגמות
העיקריות המשפיעות ביותר כיום על תחום פדגוגית השפות :התמקדות במבנה
הלשוני-דקדוקי של המילה והתמקדות במשמעות הפרגמטית (האופן שבו משתמשים
במילה) .העיסוק במשמעות צריך להקדים את הבנת המבנה הלשוני של המילה.
כלומר ,רק לאחר שהלומד מבין את המשמעות הוא יכול גם לקלוט את התפקיד של
המבנה הלשוני-דקדוקי .תפיסה זו מתאימה לגישה מבוססת שיח משום שהיא
מתמקדת בקטעי שיח נתונים בתוך הקשר רלוונטי ,והמשמעות מקדימה את המבנה
הדקדוקי מעצם השיטה .בין אם העיסוק הוא במשחק תפקידים או אינטראקציה
טבעית אחרת ,קודם נתמקד במשמעות ,ורק אחר כך נסביר ונתרגל את הצורה.
משחקי התפקידים מאורגנים לפי נושאים ולא לפי מבנים דקדוקיים ,כדי לחזק
את הקשר בין הנושא לבין אוצר המילים רלוונטי (;Benati &Van Patten, 2010
. )Halliday,1973
הנה שלוש דוגמאות לנושאים של משחק מתוך אתר המרשתת של :To Be Education
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אם כך ,מטרת משחק התפקידים היא כפולה:
 .1לחשוף את התלמידים לנושא או סוגיה לדיון ,ובכך להפוך את הנושא למוכר.
 .2להעניק להם הזדמנות להתמודד בעברית כשפה נוספת בתהליכים "אמתיים" של
קריאה ,כתיבה ,שכנוע ,משא ומתן וקבלת החלטות.
לפני בחירת המשחק רצוי לעיין עיון מעמיק במאגר המשאבים של המשחק ולבחון
את איכותם ואת רמת משלב הלשוני כיד לקבוע האם הם מתאימים לרמת הלומדים.
רצוי לבחור קבוצת לומדים ברמה פחות או יותר הומוגנית.
מניסיוני ,משחק התפקידים מתאים ללומדים ברמת הביניים וברמות גבוהות
יותר ,משום שהם רכשו ידע בסיסי בעברית ומסוגלים להביע את דעתם בכתיבה
בעברית.
התאמת המשחק לרמת הלומדים חשובה מאוד מפני שמשחק הכתוב במשלב לשוני
גבוה ללא תרגום וללא הסברים עלול ליצור תחושת תסכול והעדר שיתוף פעולה מצד
הלומדים .לעומת זאת משחק התואם את רמת העברית של הלומדים עשוי להעניק
להם חוויה לימודית ויעורר בהם מוטיבציה ללמידה.
זאת ועוד ,בהפעלת עשרות משחקים חשוב לציין כי הסביבה המתוקשבת עשירה
באמצעים חזותיים וידידותית ללומדים .כל משתתף במשחק הוא אנונימי ,עצמאי
לחלוטין ,כתיבת דעותיו אינה תלויה במשתתפים האחרים ,ולכן הוא יכול להתקדם
במשחק באופן רציף ושוטף.
דוגמה למהלך משחק
שלב ראשון – הכרת הקשר המשחק
לפני תחילת המשחק חשוב שהמורה ישוחח עם התלמידים על ההקשר והרקע שבו
מתרחש המשחק.
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בדוגמה שלפנינו עוד לפני תחילת המשחק לומדים השחקנים כי האירוע שבו הם
עתידים להשתתף יתקיים בחוג ללשון עברית באוניברסיטה בארצות הברית .בשלב
זה נחשפת גם מטרת המשחק – מציאת המסר החשוב ביותר בעלון הפרסום ,שיסייע
בגיוס המספר הגדול ביותר של סטודנטים ללימודי העברית.
והנה הדילמה :האם לפרסם מסר הפונה לקהל מסוג אחד או שמא עלינו להתמקד
במסר הפונה לקהל אחר .מיהו קהל היעד שלנו?
חשוב להציג את הנושא בכיתה לפני המשחק .לשוחח מעט על עולם הפרסום ,על
הקשר בין הנמענים למסר שמבקשים להעביר ,על השפעת התקשורת ,על זיהוי קהל
יעד פוטנציאלי וכמובן על הקשר בין עולם התקשורת והפרסום לבין עולם האקדמיה.
שלב שני – הכרת הדמויות והמשימה
פרופ' עברי – ראש החוג ללימודי עברית.
מומחה בעל שם עולמי להוראת עברית .מתגורר בארצות הברית
מעל לעשור .נשוי ואב לשלושה.
המשימה – להסביר לחברי קבוצת החשיבה מהו ה"מוצר"
שהחוג לעברית מציע.
ג'אנג – סטודנטית סינית מוכשרת .עובדת כמתכנתת מתחילה
בחברת היי-טק
המשימה – לשכנע את צוות החשיבה כי קהל היעד שאליו כדאי
לפנות בעלון הפרסום הוא הסטודנטים הסינים משום שהם
מתעניינים מאוד ב"ראש היהודי" בחדשנות וטכנולוגיה.
יאצק – סטודנט פולני .תלמיד מצוין שמתעניין בפילוסופיה של
הדתות.
המשימה – לשכנע את צוות החשיבה כי קהל היעד שאליו כדאי
לפנות בעלון הפרסום הוא הסטודנטים הפולנים ,משום שהם
מתעניינים מאוד בהיסטוריה של העם היהודי ,בקריאה
במקורות בשפת הקודש ובהשתלבות בשוק העבודה.
יהודית – סטודנטית יהודייה .בת לאם יהודייה ואב נוצרי.
מתעניינת מאוד בהיסטוריה של עם ישראל.
המשימה – לשכנע את צוות החשיבה כי קהל היעד שאליו כדאי
לפנות בעלון הפרסום הוא הסטודנטים היהודים בקמפוס וזאת
כדי להדק את הקשר שלהם עם ארץ ישראל והעם היהודי.
רמדאן – סטודנט מצטיין .מתעניין ביחסים בין לאומיים .נולד
בארה"ב ולו קרובי משפחה רבים בישראל (בחיפה ובשכם).
המשימה – לשכנע את צוות החשיבה כי קהל היעד שאליו כדאי
לפנות בעלון הפרסום הוא הסטודנטים מוסלמים המבינים כי
באמצעות השפה העברית ניתן לגשר על הפערים בין יהודים
למוסלמים ,לקדם דיאלוג לשלום ולשיתוף ולהכיר טוב יותר
אלה את אלה.
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במשחק של  To Be Education -משתתפים חמישה שחקנים – חמש דמויות .כל דמות
מציגה פן אחר ונקודת מבט שונה על הנושא .במקרה של קבוצה קטנה אפשר לצמצם
את מספר השחקנים ,אך לא ניתן להגדיל אותו .מערכת המשחק מחלקת באופן
אקראי את התלמידים לשולחנות עגולים שמקיימים דיון סביב הסוגיה .סביב כל
שולחן יהיה ייצוג לכל הדמויות במשחק.
חשוב להדגיש ללומדים שהם לא חייבים להסכים ולהזדהות עם עמדות הדמות
שהם משחקים ,אך עליהם לפעול בהתאם לתפיסת העולם של הדמות .כלומר ,במהלך
המשחק הם אינם מביעים את עמדותיהם ומחשבותיהם ,אלא משקפים את דעות
הדמות .המשתתפים יכולים לבחור את תמונת הדמות שלהם ,לשנות את המראה
שלה ,להעלות תמונה אחרת מהמחשב או תמונה אותנטית שלהם.
שלב שלישי – עבודת ההכנה של התלמידים ( 15דקות)
כל אחד מהמשתתפים נכנס לאתר של  To Be Educationמזין את קוד המשחק וקורא
בזמן השיעור את מאגר המשאבים של הדמות במשך  15דקות .המשאבים נכתבו על
ידי יוצר המשחק ,ולכן חלקם מקוריים וחלקם פרי דמיונו ,חלקם כתובים רק עברית
ובחלקם משולב תרגום באנגלית.
חשוב שהתלמידים יקדישו זמן לקריאת המשאבים ,ישאלו את המורה או את
עמיתיהם שאלות ויבררו אי הבנות.
שלב ההכנה יכול להיעשות בבית ויכול להיות בהיקפים שונים .כלומר בכיתות
שבהם לומדים תלמידים ברמה נמוכה של עברית או שהמורה סבור שהתלמידים לא
יספיקו לקרוא את כל המשאבים ,יש אפשרות לבקש מהתלמידים לקרוא את
החומרים בבית .נוסף על כך ,כל משתתף מקבל משאבים מגוונים ,במשלבים שונים
וברמות קושי שונות .המורה ,בהתאם לרמת העברית של תלמידיו ,יכול לבקש מהם
לקרוא את כל המשאבים או לבחור אחד או שניים.
דוגמה למשאבים שקיבל יאצק – הסטודנט הפולני:
הבלוג של קרולינה
אני מאוד מתרגשת ,אני לומדת עברית כבר חודשיים
אני אוהבת את הצליל של השפה העברית ,את הפונטיקה שלה.
אני אוהבת שפות עתיקות.
העברית היא שפה עתיקה שחיה גם בזממנו ,שמדברים בה כמו השפה היוונית.
היא שפה קשה ,אני לא מצליחה לקרוא בלי התנועות (הסימנים),
אבל אני מבינה מה שאומרים לי ,אם מדברים איתי לאט.
אני חולמת על הכנסייה ()Church
אני רוצה להיכנס לכנסייה לפתוח את הספרים העתיקים ולקרוא בהם בעברית.
הספרים העתיקים שלנו כתובים בשפה העברית.
))Our oldest books are written in Hebrew
זה חלום בשבילי.
אני רוצה בעתיד לעבוד עם עברית ,אולי להיות מתורגמן.
אני יודע שתמיד מחפשים אנשים שמדברים פולנית ועברית.
יש הרבה אנשים שמטיילים בפולין בגלל השואה.
אבל הדרך עוד ארוכה.
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אושפיזין מסוג אחר :הפולנים שגילו את יהדותם
גבי ניומן פורסם13:39 , 20.09.13 :
מה עושה צעיר פולני שמגלה יום אחד מסבו שעל ערש דווי כי כל זהותו הקאתולית בדויה? עם
הדילמה הזו לצורותיה שונות ,נאלצים להתמודד עשרות צעירים פולנים במה שנדמה כתופעה של
ממש .כשהיה בן עשר גילה מתיאוס לגוץ בדרך זו ממש ,כי סבו וסבתו הם בכלל יהודים שהסתירו
את יהדותם מפחד המשטר הנאצי ,ולא חזרו אליה .שעות ספורות לפני פטירתו התוודה הסב בפני
מתיאוס ,צעיר מקראקוב ,כי הוא בכלל יהודי.
עשרות צעירים הגיעו לאחרונה לסמינר שערך עבורם ארגון "שבי ישראל" ,וכל אחד מהם  -הסיפור
המיוחד שלו כיצד גילה את זהותו האמיתית ,הקשיים שנלוו לכך  -ומה הדרך שעשה מפולין ,ועד
שדרך על אדמת הארץ מתוך רצון להתחבר ליהדות .
קחו למשל את מיכאל סטזבסקי ,יליד לודג' החי כיום בקופנהגן" :למדתי זאת מבדיקה גנטית
שערכתי בשני מקומות שונים ,כי לא האמנתי לתוצאות" ,הוא מספר ל" .ynet-גיליתי שיש לי בני
דודים יהודים רבים ,ואף גיליתי שאחד מקרוביי הוא מנהל המעבדה במכון הטכנולוגי במסצ'וסטס.
ידיעה עיתונאית
ראשי » חדשות » בעולם »

לימודי העברית והיהדות כובשים את הפולנים
באוניברסיטאות נפתחו מגמות ללימודי עברית ויהדות ,וזרם של צעירים פולנים מתרחק מהשנאה
ולומד להכיר את העברית ואת ישראל
יגאל חור ,ניו יורק 2/12/2016
"הקשר שלי את העברית התחיל במקרה .אני נולדתי בפולין ,והגעתי לארצות הברית בגיל  "8מספר
לנו תומאס ,סטודנט שלומד עברית באוניברסיטה .כשטיילתי בפולין עם המשפחה שלי כשהייתי בן
 ,13שמעתי סיפורים רבים על ההיסטוריה של היהודים והפולנים .שמעתי על המחנות ,על הסבל ועל
השואה .הייתי המום ,לא האמנתי.

כשחזרתי הביתה התחלתי לקרוא על התרבות היהודית בפולין ,על ההיסטוריה של היהודים ,והייתי
עצוב שכל זה נגמר ונעלם ,ואף אחד לא יוכל להחזיר את מה שהיה בעבר.
לפני שנה כשנרשמתי לאוניברסיטה שאלו אותי "איזו שפה נוספת תרצה ללמוד?" מהרגע הראשון
ידעתי שאני רוצה ללמוד עברית ,ושמחתי שבאוניברסיטה לומדים עברית ויהדות .זה ממש מעניין
אותי לקרוא על ההיסטוריה בעברית ,לראות תכניות טלוויזיה וסרטים בעברית ,להכיר מאכלים
ישראלים ויהודיים .כל מה שקשור ליהדות ולישראל מעניין אותי.
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ראיון ) (interviewעם מארק  -סטודנט פולני שלומד עברית
מראיין  (interviewer):שלום מארק ,מה שלומך? ספר לי קצת מה אתה לומד?
מארק :אני לומד שנה שנייה תיירות ומלונאות  (Tourism and Hotel ).אני מאוד
אוהב את הלימודים ,הם מאוד מעניינים .אנחנו לומדים שיעורים תיאורטיים וגם פרקטיקה,
עובדה מעשית(practical work).
מראיין :מי שלומד תיירות צריך גם לטייל בעולם וגם ללמוד שפות .אילו שפות אתה לומד?
)(Which languages do you study
מארק :אני בחרתי ) (I choseללמוד עברית.
מראיין :למה עברית?
מארק :עברית זו שפה מיוחדת .זו השפה היחידה בעולם )(The only language in the world
שהיא שפה עתיקה  ((ancient languageוילדים קטנים וגדולים יודעים לדבר בה.
מראיין :מה זאת אומרת? תסביר לי.
מארק :השפה העברית היא שפה עתיקה בת  3000שנה .וילדים קטנים בני שנתיים ושלוש
יודעים לדבר עברית .שאר השפות העתיקות בעולם כמו לטינית או יוונית עתיקה (ancient
) - Greekאף אחד לא מדבר בהן ,בטח לא ילדים קטנים .אז זה מאוד מיוחד.
מראיין :ואתה כבר יודע לדבר עברית?
מארק :קצת .אני יודע לספר על עצמי ועל המשפחה שלי ,ואני רואה סרטים בעברית עם תרגום
באנגלית ( .)translation in Englishאני אוהב לשמוע את השפה העברית .אני ממליץ
( )recommendלכל החברים שלי ללמוד עברית!
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שלב רביעי – משחקים ודנים (  20דקות)
המשחק מתחיל והודעת הפתיחה מופיעה על צג המחשב של כל אחד מן המשתתפים.
המשתתפים יכולים לשבת באותה כיתה כשכל אחד מתחבר מהמחשב שלו או מרחוק,
כשכל אחד נמצא במקום אחר ,אך כולם יחד מתחברים למשחק בו זמנית ומשחקים.
שלום חברים ותודה שבאתם,
כמו שהבנתם ,החוג ללשון עברית מעוניין לצאת בקמפיין פרסומי ,כדי
למשוך סטודנטים רבים ככל האפשר.
בפרסום יש חוק ידוע  -כדי שקמפיין יהיה מוצלח ואפקטיבי  -כדאי
שיהיה מסר אחד ,חד וברור.
נשמח אם תוכלו להמליץ על מסר כזה .השתדלו לבסס את ההמלצות
שלכם על דוגמאות,
אנחנו מחכים לשמוע מכם...

בשלב הדיון במשחק כל אחת מהדמויות מביעה דעתה בכתב על סמך המשאבים שלה,
מגיבה לטענות שעולות מצדן של דמויות אחרות במשחק וכך נוצרות במהלך המשחק
מאות הודעות ותגובות ,וכל התמלילים נשמרים במערכת המשחק .
יש יתרון רב לשמירת התמלילים כי כך אפשר לעקוב אחרי תהליכים ולא רק להעריך
תוצרים.

כך נראה צג המחשב של המורה כשהתלמידים משחקים

(המידע נוצר בזמן העברת הסדנה בכנס נא"ף  ,2017בה השתתפו מורים המלמדים עברית).

המורה רואה את הרכב הקבוצה ,השמות של התלמידים חשופים בפני המורה,
והמספרים המופיעים מתחת לדמות מציינים את מספר מקורות המידע של הדמות,
מספר המקורות שנקראו על ידי המשתתף ומספר ההודעות שכתב .לדוגמה ,מירית
בקבוצה מספר  1קראה ארבעה מתוך חמשת מקורות המידע שלה וכתבה שמונה
הודעות.
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זאת ועוד ,בזמן המשחק יכול המורה לדלג באופן יעיל וטבעי בין המרחב המקוון
של המשחק למרחב הפיזי הממשי בכיתה ,לעבור בין התלמידים ,להציע תמיכה וליווי
אישיים .כמו כן הוא יכול לעקוב אחרי הדיונים השונים ולהתייחס אליהם דרך לוח
השליטה שלו :לכתוב הודעות לקבוצה ,לעודד אותם לכתוב ,להזכיר כמה זמן נותר
לסיום המשחק ,להוסיף דקות לדיון או לקצרו.
הנה דוגמה מלוח המורה הממחישה את הדיון הכתוב המקוון שהתקיים באחת
הקבוצות בין המשתתפים במשחק.גי'נג ,הסטודנטית הסינית כתבה את טענתה,
וחבריה לקבוצה הגיבו לדבריה ולטענות אחרות שעלו.

שלב חמישי– מקבלים החלטה ועורכים הצבעה
בסוף המשחק מקיימים הצבעה .לאחר ההצבעה אין אפשרות לחזור לדיון ,ולכן
מומלץ לומר למשתתפים כי אנחנו עומדים לעבור לשלב ההצבעה ולבקש מהם לסיים
את שלב הכתיבה.
במשחק המודגם כאן ההצבעה התייחסה למסר שיודגש בעלון הפרסום של החוג
לעברית 60% :מהמשתתפים הצביעו לטובת הדגשת תרומת לימודי העברית לחיזוק
הקשר עם ישראל ,ורק  10%הצביעו לטובת הדגשת כישורי החשיבה המיוחדים של
הראש היהודי בעלון הפרסום.
עם סיום ההצבעה אפשר לערוך דיון בכיתה על נקודות מעניינות שעלו בשיח בין
המשתתפים במשחק.
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שלב שישי – המורה מבצע הערכה
חשוב שהמורה או המנחה יהיה נוכח בשעת המשחק כדי לעקוב אחרי התפתחות
הדיון .כמו כן המורה יכול להתערב ,לתת משוב ולכתוב במסמך הדיון באופן שוטף
במהלך המשחק .נוסף על כך ,הדיון במשחק הוא בהחלט מטלה לימודית ,והמורה
יכול להעריך את ההשתתפות הלומדים בדיון והמשוב או הציון ישקפו את המאמצים
שהשקיעו.
בסוף כל משחק נוצר דו"ח מפורט למורה הכולל את כל התמלילים של טיעוני
התלמידים ,נתונים לגבי השתתפותם וקריאת המשאבים ,תוצאות ההצבעה ועוד.
באמצעות הדו"ח יכול המורה להעריך את המאמץ של כל תלמיד ,את רמת העברית
ואת מידת המעורבות שלו.
לפניכם דוגמה לדו"ח המסכם את מספר ההודעות במהלך הדיון .כפי שנראה,
בדקות הראשונות של המשחק ,התלמידים עדיין לא שלטו היטב במשחק ,אך מהדקה
השישית חל שיפור ניכר בהיקף ההודעות .דוחות שוטפים על אותה כיתה מוכיחים כי
ממשחק למשחק התלמידים משפרים את ביצועיהם בעברית במהלך המשחק:
במספר הכללי של ההודעות ,באורך ההודעות ,ברמת העברית – תחביר ,אוצר מילים
ודיוק לשוני.
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והנה דוגמה לדיון המופיע בדו"ח הסופי שהמורה מקבל .עיון בדו"ח עשוי לחשוף
היבטים סמנטיים ותחביריים ברמת העברית של התלמיד ,וכמובן היבטים
תקשורתיים של הבנת ההקשר והיכולת להגיב בזמן אמת.

איך נראית חווית הוראה-למידה באמצעות משחק תפקידים?
 .1קהילה לומדת :הפלטפורמה מאפשרת לבנות קהילה לומדת שהיא המפתח לדיון
מוצלח במהלך המשחק .ממשחק למשחק הסטודנטים הופכים לחברים פעילים
ונוצרת אקלים חיובי-רגשי של קהילה לומדת ,המאפשרת להם להיות ממוקדים
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בהשגת יעדי הלימוד ולשכלל את מיומנויות הלמידה :לשאול שאלות ,לתרגל ,לטעות
וללמוד (פרקינס.)McLoughin et al., 2007 ;2000 ,
 .2למידה שיתופית :הפלטפורמה מכוונת להפעלת התלמידים בו זמנית באופן שסך
כל הפעילות בדיונים במשחק תניב תוצאה משותפת לכל המשתתפים במשחק .למידה
שיתופית מעודדת החלפת דעות ,חשיפה לנקודות מבט חדשות ,תרומה משותפת של
רעיונות ופעילות המביאה ליצירת מידע חדש או פתרון מקורי לבעיה .השיתוף
במשחק מתבטא בחלוקת תפקידים בו זמנית ,כשכל אחד ממלא את תפקידו בדיון
בנפרד .כל תלמיד לומד את מאפייני הדמות שלו ,קורא את מאגר המשאבים הייחודי
לדמות ומביע את דעתו בכתב בדיון המשותף בהתאם לתפיסת עולמה של הדמות .כל
זאת תוך שמירה על כללי שיח המכבדים את הזולת ,הקשבה לעמיתים ותחושת
אחריות ומחויבות לקבוצה .לפיכך ,המשחק מלמד להיות חברים שווי ערך תורמים
ופורייה בחברה (.)Caspi & Blau, 2011
זאת ועוד ,מחקרים רבים מוכיחים כי למידה שיתופית מקדמת הישגים אקדמיים
בד-בבד עם מיומנויות חברתיות ,ואכן רפורמות חינוך מעודדות לשלב מיומנויות של
הגישה השיתופית בתהליכי הוראה-למידה ומדגישות את חשיבות הטמעתן (מלמד,
פלד ,מור ,שינפלד ,הראל ובן-שמעון.)Sharan, 2014 ;2011 ,
 .3מעורבות בלמידה :לקיום דיון במהלך המשחק יש יתרונות רבים ככלי לימוד .הוא
מסייע בפיתוח מיומנויות תקשורת בין-אישית ,מעודד חשיבה ,מגביר את העניין
והמוטיבציה של הלומדים .ומעל הכל  -הוא מגביר את מעורבותם של הלומדים
בחומר הלימוד ומוביל ללמידה פעילה בנוכחות המורה ,כשהמורה אינו מקור הידע
הבלעדי (טישמן ,פרקינס וג'יי .)1996 ,קלמן ( )2017סבור כי בשיטה המסורתית תהליך
הלמידה מבוסס על פסיביות של התלמידים :האזנה ,קריאה ,צפייה .לעומת זאת
בלמידה אקטיבית מתרחשת קליטה של חומר הלימוד בעת שהסטודנטים מתמודדים
עם מטלות כמו תרגילים ,עבודות ודיון – כל אלה מאפשרים לסטודנטים לעסוק באופן
פעיל בחומרי הלימוד גם במהלך השיעור.
 .4סביבת לימודים תקשורתית מתוקשבת :הפלטפורמה  To Be Educationמתאימה
ליכולות ולצרכים של המשתתפים משום שהיא מאורגנת ,ומאפשרת קריאת
שרשורים של דיון מקוון באופן יעיל .בסביבת המשחק כל אחד המשתתפים יכול
להביע דעה ,לשתף במחשבות ,לפנות אל האחר ולבקש עזרה .כישורי הלשון ,הבנת
מאגרי המידע והיכולת להעביר מסרים הם הכלים הבסיסיים לקיום דיון בין
המשתתפים.
מחקרים רבים מצביעים על כך שמימוש מושכל של תהליך למידה באמצעים
טכנולוגיים מתקדמים מאפשר חוויה לימודית שאינה נופלת מהוראה רגילה
המתקיימת פנים מול פנים ,ובמקרים מסוימים אף יכולה לעלות עליה (בלר ואור,
 .)2001השימוש בטכנולוגיה מעלה את המוטיבציה בקרב הלומדים ,מסייע לבסס
עמדות חיוביות כלפי הלמידה ,לשפר את הקשר בין חברי הקהילה הלומדת ,להגביר
את מעורבות הלומדים בתהליך הלמידה ולשפר את ההישגים הלימודיים (חורי,
 ;2008פלד ורותם  ;2008,דרסלר.)Bebell & Kay, 2010 ;2010 ,
תרומת המשחק להוראת עברית כשפה נוספת
שימוש בפלטפורמה  To Be Educationמאפשר לקיים דיון פורה בעברית "חיה"
בסוגיה שנויה במחלוקת ,משפר את יכולות ההבעה ,מזמן פתיחות לקבלת תשובות
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רבות ומגוונות .הדיון במהלך המשחק מזמן דיאלוג אינטראקטיבי בין אדם לאדם
כחלק מקבוצה כמו בחיים האמתיים.
משחק התפקידים מאפשר למידה בדרך עקיפה באמצעות סימולציה המספקת
מרחב לתרגול ולאימון האופנות הכתובה של השפה העברית .מתוך מכוונות למשחק
ומבלי לשים לב לכמות הטקסטים אותם נדרשים הלומדים לקרוא ולכתוב ,הם
מעמיקים את כישורי התקשורת שלהם ומגבירים את מעורבותם בשיח.
אחד הקשיים של רוכשי שפה נוספת היא פיתוח יכולת לתקשר בשפה .משחק
התפקידים מעודד אותם להשתתף בשיח אותנטי ולקחת חלק פעיל בשיעור .התנסות
חוזרת ונשנית במשחק עשויה להוביל לאימוץ דפוסי שיח של השפה הנרכשת ולהפנמה
של ההיבטים הפרגמטיים – רטוריים של השפה.
מן ההיבט של הידע הדקדוקי – המשחק מפגיש את הלומדים עם כל ענפי הלשון
באמצעות טקסטים כתובים ,דבורים וחזותיים שהם קוראים ומפיקים .כחלק
מהמשחק הלומדים נדרשים להבנה לשונית-פונקציונאלית תחבירית ולקסיקלית של
כל מילות התוכן והמבנים התחביריים .כלומר הידע הלשוני משולב בהוראה ולמידה
בתוך הקשר ,והלומד עוסק בכל ענפי הלשון בו-זמנית תוך כדי העיסוק בקריאה
ובכתיבה.
בנוסף לכך ,פלטפורמת המשחק מעודדת חשיבה חופשית ויצירתית על אודות
המשימה .התלמידים מרגישים בטוחים במרחב המשחק ואינם חוששים לשגות,
להגיב או לשאול שאלות .כמו כן כיוון שהמשחק אנונימי (המשתתפים לא יודעים את
הזהות האמתית של הדמות) הוא מאפשר שוויון בין המשתתפים.
בשנים האחרונות גדל מספרם של מוסדות חינוך הפועלים מתוך תפיסה שהמשחק
הוא חלק בלתי נפרד מהחוויה התרבותית ומתהליך הלמידה .במקומות רבים
משלבים את המשחק ככלי דידקטי רב-עוצמה המסייע בהשגת מטרות לימודיות-
חינוכיות ופיתוח קשת רחבה של מיומנויות לימודיות-חברתיות.
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BOOK REVIEW EDITOR'S NOTE
This issue contains a considerably expanded Book Reviews section – twenty
reviews in all. In coordination with Hebrew Studies, HHE has become the
primary venue for book reviews in all areas of Hebrew and Jewish studies.
This issue includes four subsections focused on Hebrew Instruction, Biblical
Studies, Hebrew Literature, and Israeli and Jewish Culture.
In the area of Modern Hebrew Instruction as a Second Language/Foreign
Language (FL), recent publications reflect an increased emphasis on teaching
grammar in a communicative context.
Philip Zhakevich reviews The Alpha of the Alef-Bet: First Steps in Hebrew
( צעדים ראשונים בעברית:)אלופים באלף–בית, by Meira Rom and Dalia RothGavison, which is an introductory Modern Hebrew textbook that focuses on
teaching the alphabet, as well as basic vocabulary, morphology, and syntax.
Most chapters also include YouTube links to songs containing relevant
vocabulary or grammar material.
There are also new editions of Hebrew textbooks for beginners and for
Intermediate Hebrew. Rina Kreitman reviews the new editions of Esther
Raizen’s two books, Modern Hebrew for Beginners and Modern Hebrew for
Intermediate Students. While both books are designed for college students,
the content is also appropriate for more mature students. The introduction of
linguistic material moves at a high pace, and the content itself is geared
towards older students.
Dina Roginsky and Shiri Goren review the new edition of  עברית:קריאת ביניים
 מהדורה ממוקדת, הבנת הנקרא ותחביר, לרמת הבינייםby גוני טישלר ודליה רוט. The
teaching of Hebrew as a FL in this book is culturally contextualized. Thus,
linguistic explanations and drills correspond with the content of introduced
texts. In addition to visual stimulation through photos, illustrations, and ads,
the book enriches learning through songs, stories, poems, references to Israeli
films, newspapers and social media clips, and adapted academic materials.
Additionally, you will find reviews for three new textbooks for teaching
Advanced Hebrew. Ronit Engel reviews  פועל לרמת המתקדמים: הפועל בפעולהby
צוקי שי וגבי הומינר. The texts selected to drill the Binyanims in this book are
communicative-based and taken from various genres: scientific research,
spoken dialogues, and literary and cultural materials.
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Dolly Levi reviews the  מתקדמים בעבריתby אסתר דלשד. This book focuses on
Hebrew at an advanced level, level Dalet, according to the Division of Hebrew
Language Instruction in Hebrew University's Rothberg International School.
The pedagogical approach emphasizes the theoretical knowledge of
grammatical rules and structures, rather than the sociocultural context of the
Hebrew learners.
Nitza Krohn reviews  ספר ללימוד הפועל ברמת המתקדמים: רב פעליםby דורון מגן
ואמנון ברוק. This book perceives the grammar of a language as a system of
three separate, but equally important dimensions: form, semantics, and usage.
The authors treat forms through charts and pronunciation instructions,
semantics by explaining the meaning of each binyan and certain verbs, and
usage by highlighting common mistakes made by Hebrew learners, like
confusing passive and active voice of the same verb or between Pa’ul and
Nifa’l.
There are five book reviews in the area of Biblical Studies. Sarah Blake
LaRose reviews three textbooks: Millim: Words for Conversation in the
Biblical Hebrew Classroom by Paul Overland, A Biblical Hebrew Reader with
an Outline Grammar by Takamitsu Muraoka, and Biblical Hebrew
Vocabulary: A Student’s Guide to Nouns in the Old Testament by J. David
Pleins. Overland’s book provides a much-needed resource in an area in which
there is a dearth of material for instructors of Biblical Hebrew. Muraoka’s
book provides selected readings in their original form, unlike the modified
readings often found in other Biblical grammars, aiding students in
developing reading fluency. Unlike most vocabulary guides for Biblical
Hebrew, designed to introduce students to words based on frequency and
cognate (Landes, Mitchell, van Pelt and Pratico), Pleins’ guide differs in that
it introduces vocabulary by field.
Yairah Amit reviews From Settlement to Exile – A Study of the Editing of
the Former Prophets by Noach Hayut. This book deals with the following
questions: when were the books of the first prophets written, and by whom?
Who were the editors of these books, molding them into a long narrative
sequentially describe the history of the nation of Israel in its country from the
conquest of the land of Canaan until the destruction of the Temple and
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Babylonian exile? These questions are at the center of the Bible’s critical
study.
Michael Carasik reviews The Pentateuch by Marvin A. Sweeney, the first
volume in the Core Biblical Studies series. The book walks through the text
of the Pentateuch from beginning to end. Though some sections are treated in
more detail than others, the student will get a thorough exposure to the
contents of the Pentateuch in the order they are presented in the Bible – a
perspective Sweeney considers essential for a correct understanding of the
book.
In the area of Hebrew Literature, Ruth Adler reviews The Maskil in our
Time: Studies in Honor of Moshe Pelli, Edited by Zev Garber, Lev Hakak,
and Shmuel (Stephen) Katz. Pelli has assiduously explored and delved into
writings from the period of the Jewish Enlightenment in Eastern and Central
Europe, referred to as the Haskalah. The book includes essays closely related
to Pelli’s work and issues that Pelli raised while Some of the essays here focus
on the later period of the Haskalah, the mid-19th century.
Itamar Drori reviews two books by Lev Hakak: Reading Modern Hebrew
Poetry and Prose and Song of the Whitewasher: An Anthology of Works on
Jewish Wisdom and Modern Hebrew Literary Heritage. The first book is a
collection of Hakak’s selected articles, a representative expression of four
decades of his writings on various literary genres: modern Hebrew prose,
Hebrew and Israeli poetry, the Hebrew Folktale, and the teaching of Hebrew
literature in English. At the end, there is a special section with selected
reviews by Hakak on English-language studies of Hebrew literature. The
second book is a new anthology edited by Hakak of Jewish texts of various
genres, from the Bible to modern Hebrew literature, in English translation.
The anthology is a rather eclectic compilation comprising biblical poetry,
biblical and folk parables, folktales, proverbs, modern short stories,
biography, and prayer – some of which have canonical status in Hebrew and
Jewish literature, while others belong to ethnic folklore on the cultural
periphery. Every text is accompanied by a short commentary by the author,
contextualizing the material and suggesting an interpretation.
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Chen Edelsburg reviews  קווי בריאה וציורי לב: הפואטיקה של יואל הופמןby נטע
שטהל. This book follows Hoffmann’s attempts to listen to the voices of
“Others” found in the margins of the Israeli culture: new immigrants, orphans,
widowers, widows, women, single parents, etc. The author of the book shows
how the representation of the “Other” is manifested not only in the thematic
content of Hoffmann’s works, but also in the defamiliarization of their forms
and the reading process in which the readers are continuously forced to deal
with the “otherness” of the text.
Maayan Harel reviews  דליה רביקוביץ בחיים ובספרותby גדעון טיקוצקי. This book
aspires to fill the shortage in monographic and critical discussions on
Ravikovitch’s works. Tikotzky has conducted wide archival research on
Ravikovitch writings, but Harel points out that his book is still lacking in close
reading of Ravikovitch’s poems.
Dorit Lemberger reviews  הפרעות אישיות בספרות הישראליתby -שגית בלומרוזן
סלע. This book examines the intersection between psychoanalysis and
literature through a Freudian lens.
In the area of Israeli and Jewish Culture, Melissa Weininger reviews Behold
the Man: Jesus in Israeli Art by Amitai Mendelsohn. Until now, there has
been no attempt to create a comprehensive account of Christian imagery in
modern Jewish art or to broadly explore the cultural relationship between
Jewish artists and Christian iconography, particularly the figure of Jesus.
Mendelsohn’s book steps into this gap. Written to accompany an exhibition
on display at the Israel Museum in Jerusalem (also curated by Mendelsohn)
in 2016–17, this volume is perhaps too narrowly titled: its subject actually
extends somewhat beyond the boundaries of Israeli art, and beyond a focus on
representations of Jesus. The book contextualizes the relatively brief history
of Israeli art about Jesus within the much broader field of over a thousand
years of Jewish thought and writing about Christianity. Mendelsohn’s study
is focused on “identifying and discussing the sources that influenced the
works of generations of Jewish and Israeli artists,” (15) and this includes not
only artistic sources, of which he provides plentiful examples, but also
philosophical and literary ones.
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Dorit Yerushalmi reviews  במאבק בין מערב למזרח:הספר היקים והתיאטרון העברי
 אירופהby תום לוי. Through examination of numerous archival documents,
including diaries, letters, autobiographies, newspaper clips and letters to the
editor, critical reviews, protocols of theater meetings, and texts from plays and
sketches, Lewy recasts about sixty theater people (actors, directors,
playwrights, and critics), Jews of German descent who worked and acted in
Palestine of the 1930s and 40s and built the Hebrew theater. Lewy chronicles
their struggle to gain public recognition for their work and the theatrical
tradition.
Nancy Ezer
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THE MASKIL IN OUR TIME: STUDIES IN HONOR OF MOSHE
PELLI Edited by Zev Garber, Lev Hakak and Shmuel (Stephen) Katz.
Hakibutz Hameuchad Publishing House, Israel. 2017
The title of this jubilee volume, The Maskil in our Time: Studies in Honor of
Moshe Pelli, is apt. Professor Moshe Pelli has assiduously and singlemindedly explored and delved into writings from the period of the Jewish
Enlightenment in Eastern and Central Europe, referred to as the Haskalah, and
a complimentary term for a member of the Haskalah is “maskil,” an
enlightened person versed in Hebrew or Yiddish literature. Pelli certainly
deserves the laudatory appellation, as well as this book as a tribute to him.
The Haskalah began in Berlin, where its chief proponent was Moses
Mendelsohn. From Germany it spread quickly to Hungary, then to Galicia,
and finally to Russia. The maskilim sought to induce their countrymen, whom
they considered too insular, to familiarize themselves with the outside world,
learn to speak the language of the country in which they lived, and acquaint
themselves with that country’s cultural norms. At the same time the maskilim
tried to have Biblical Hebrew take the place of the rabbinic jargon, with its
emphasis on Talmudic legalistic terms then in use. One of the ways they tried
to bring the outside world to their brethren and simultaneously teach them
Biblical Hebrew was by writing and translating scientific and literary treatises
into Hebrew. In this way, the maskilim hoped to acquaint their countrymen
not just with new ideas but also with how they could be expressed in Biblical
Hebrew, which at the time was used mainly for prayer services. This was no
easy task. It proved difficult to express secular and mundane ideas in the lofty
language of the scriptures. The results were often comical whenever Haskalah
writers used formal, lofty and archaic language to describe simple, everyday
thoughts, and they were odder still to readers in later generations, when
Haskalah writing included exalted and eloquent clichés from the bible or the
prayer book that were referred to as Melitzot.
It is no surprise, then, that when Pelli embarked on this journey, most
scholars and professors of Hebrew dismissed the importance of Haskalah
literature, eschewed its study, and much preferred to teach modern literature.
Pelli's task was lonely, especially at the outset, as colleagues sneered at the
long-winded, cliché-filled and high-falutin’ language employed by the
Haskalah writers. To his credit, Pelli persisted. He succeeded in demonstrating
that the Haskalah writers, despite their sometimes-awkward ways of
expression, actually served as an essential link for the development of the
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modern Hebrew language. Today, his is not a lonely position. Judging from
the contributions in this volume, Pelli has inspired others to begin to view
Haskalah writing as worthy of study.
Pelli was prolific in his accomplishments, as the biography of him by three
editors in this volume can attest. He left no area of study about the Haskalah
untouched. Not only did he do a genre study of the main writings of the
maskilim – and even of the Measfim, the journals they published – he indexed
articles from these journals and reprinted many. Quite an amazing task, and
no wonder he has gleaned so many awards. I would recommend to those who
wish to familiarize themselves with the thorough and careful way that Pelli
conducted his research that they read the chapter by Elliot Rabin, “The Eternal
Maskil.”
As one would expect, the book includes essays closely related to issues Pelli
raised. Much like Pelli, Shmuel Feiner stresses, in “It Befits Any Man Called
a Jew to Desire That the Nations Will Despise Us: On Haskalah and
Secularization,” that the general public tends to assume that the Haskalah was
opposed to religion, just like the Enlightenment movement.
While it may or may not be true about the Enlightenment and the deists, it
is not the case for the Haskalah. Many, if not most, were practicing Jews.
Moses Mendelsohn, the progenitor of the movement, was a practicing Jew.
This was also true of Wessely, the representative of the Haskalah in Austria,
who likewise was a strict adherent to religious precepts. Feiner stresses that
although the maskilim did not attack religion as such, they did undermine the
representatives of religion, the rabbis, by giving themselves the authority to
decide what was applicable halachically. In doing this, they were subverting
rabbinic authority.
Another entry related directly to Pelli’s work is Amir Banjabi’s discussion
of melitsah, “Hebrew Melitsah and Isaac Satanov: The Adventures of a
Maskilic Concept.” Satanov was one of the least understood writers in the
Haskalah and employed various pseudonyms.
Some of the essays here focus on the later period of the Haskalah, the mid19th century. The Haskalah may be considered to have lasted until the
pogroms of 1881, which hit the maskilim like a thunderbolt and forced them
to reconsider their life and their aspiration of becoming more cosmopolitan
and acclimated to their surroundings. They had imagined that an idyllic dream
of brotherhood would emerge. The shock of the pogroms in Russia and Poland
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affected the various maskilim in different ways. Avner Holtzman in “The
Point of Departure: Transformations in Hebrew Literature After the Pogroms
of 1881–1882,” describes the reactions of different literati to those events,
how their views and writings changed. Some, like Lilienblum, did a complete
turnaround and abandoned their prior hopes of cultural integration in Europe.
Lilienblum joined the Hibat Zion movement and became an advocate for
Jewish nationalism in Zion. Others, such as Mendele and Yalag, expressed
great disappointment in the events yet continued on some level still to believe
in the practicality of having a satisfying existence in Europe. Mendele seemed
to believe it more than Y. L. Gordon (Yalag), whose responses were more
equivocal.
Actually, the essay on Yalag by Hillel Barzel, “Yehuda Leib Gordon:
Judaism and Assimilation,” paints a detailed and disturbing picture of a very
naive and troubled individual. Yalag was so wrapped up in his belief of
cultural integration in Russia that, though he toyed with the idea of Zion as a
homeland or even America as a haven, there was a part of him that, no matter
how much disappointment he experienced, still believed in the possibility of
Jewish life thriving in Russia and under the Czar. The aspect of Yalag’s
character that seems rather strange was his almost childlike belief in the Czar.
It is difficult to understand why Yalag was so loath to change his mind after
he and his wife suffered at the hands of the Czar's government. They were
imprisoned, impoverished, and made miserable. Barzel’s portrayal of Yalag’s
life is poignant. In his description of Yalag's wavering responses and
insistence on retaining a belief in the Czar’s goodness, Yalag comes across as
a Greek tragic hero.
The maskilim liked to explore different cultures. Motti Zalkin, in “East
Meets East: Joseph Judah Chorny as the Agent of the Jewish Enlightenment
in the Caucasian Jewish Communities,” depicts a young Haskalah scholar
from Minsk who, unable to find employment in his area, visits and becomes
fond of the Caucasian Jews as he begins to report on them. The young maskil
differs greatly from the more simple and primitive Caucasian Jews, but a
strong bond forms, nevertheless. Chorny returned a number of times and
continued to write about this group and to publish his anthropological
descriptions. It is when he is preparing to put out a book on them that he dies.
Lev Hakak, in “Modern Hebrew Creativity in Iraq and the Transition to
Israel,” brings up the ethnicity issue. Hakak maintains that Iraqi writers were
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not given their due in Israel and were not welcomed and appreciated as much
as their Ashkenazi colleagues. It is interesting to note that the same issue is
raised in another contribution in this volume: Nurit Govrin discusses the issue
of Sephardic versus Ashkenazic writers in her essay on the blind Moroccan
poet Erez Biton, “The Poetry of Erez Biton in Historical Context.” She claims
that much of the suffering, alienation and rejection that Biton attributes to
prejudice against Sephardim by the Ashkenazi community of writers was not
caused by his being Moroccan but constitutes the situation of every writer who
migrates to a different culture before being accepted by the resident literati.
She notes that East-European writers who migrated to Israel after World War
II experienced much stronger feelings of displacement and rejection by
Israelis, which was especially the case before the Eichman trial. At that time,
the general public in Israel was distancing itself from Nazi Germany’s
victims, blaming them for not having fought back. Govrin describes the
suffering endured by the survivors and points out that unlike those European
Ashkenazi Jews who remained unappreciated in Israel for many years, Biton
himelf has received and continues to receive much recognition from the Israeli
public, and actually received awards for his work from other writers.
One cannot help feeling puzzled by Biton’s feelings of deprivation and bias
in light of all the accolades coming his way. One must then surmise that Israel,
being a country comprised of writers and critics from many cultures and
ethnicities, needs to become more cognizant of how much every group
perceives itself as an important and included part of the total cultural mosaic.
We can determine also from Tova Cohen's essay, “Expression and
Concealment in Hebrew Poetry by Women: Dual Layering as a Poetic
Characteristic,” that even respected female poets do not feel quite comfortable
in the mosaic that is Israel. Cohen depicts three women Hebrew poets from
different time periods: Rachel Morpurgo (1790–1871), Rachel Blaustein
(1890–1931), and Zelda Mishkovsky (1914–1984). She points out that these
poets felt unable to express their innermost thoughts and feelings freely and
openly in their poetry. She demonstrates how they had to resort to a sort of
concealed layer of subterfuge so as to express their true feelings, which they
often did at the end of the poem.
Since Pelli was chair of a Jewish Studies department, and for many years
president of NAPH, it is understandable that the volume would include

226

HHE 20 (2018)

Reviews

contributions on other areas of Jewish Studies, not always connected to Pelli’s
works. Although the book would benefit from better organization, either
thematically or chronologically, it has much to offer the lay reader and the
academic.
Ruth Adler
Baruch College
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בין התנחלות לגלות – לחקר העריכה של נביאים ראשונים מאת נח חיות.
הוצאת ספרים ע"ש י"ל מאגנס ,האוניברסיטה העברית ,ירושלים ,תשע"ו582 .
עמודים .ספר מודפס 138-124.20 :ש"ח; ספר מקוון 103.50 :ש"ח.
ספרו של נח חיות הוא עיבוד ,הרחבה ועדכון של עבודת דוקטור בהנחיית פרופ' יאיר
זקוביץ ,שהוגשה לסנט האוניברסיטה העברית בשלהי תשס"ח .סוגיית העריכה של
ספרי נביאים ראשונים – יהושע ,שופטים ,שמואל ומלכים (=נ"ר) – היא עניינו של
הספר .השאלות שמעסיקות את כותבו הן" :אימתי נכתבו ספרי נביאים ראשונים ,מי
כתבו אותם? מי הם העורכים שהפכו את הכתובים לחיבור גדול המתאר ברצף את
תולדות עם ישראל בארצו ,מכיבושה של ארץ כנען ועד חורבן בית המקדש וגלות
בבל?" (פתח דבר ,עמ' יג) .שאלות מסוג זה הן העומדות במרכזו של חקר המקרא
הביקורתי.
התאוריה ששלטה בחקר המקרא לגבי ספרי נ"ר ,למן שנות החמישים של המאה
ה 20-וכמעט עד סופה ,היתה זו של חוקר המקרא הגרמני ,מרטין נות (,)1968–1902
שראה ביחידה הספרותית שראשיתה בדברים פרק א' וסיומה במלכים ב' פרק כ"ה
יצירה ספרותית אחת ,אותה הוא כינה 'היסטוריה דויטרונומיסטית' (=היסטוריה
משנה-תורתית) ,משום זיקתה התכנית והלשונית הברורה לספר דברים ,המכונה גם
'משנה תורה' (=דויטרונומיום) .לשיטתו ,מאחורי חיבור זה עומד מחבר אחד ,שאמנם
השתמש במקורות קדומים שהיו לפניו ,אך הוא האחראי לעיצובם החדש ולמסר
האחיד שהם מבטאים .מחבר זה לא גלה אלא ישב בבנימין ולכן המקורות השונים
היו זמינים לו .הוא כתב את ספרו לאחר חורבן ירושלים ,הרס המקדש והגליית
מרבית תושבי יהודה בבלה .תחושת האסון הלאומי והצורך לנמקו הם איפוא ,שהניעו
אותו מחבר לכנס את מסורות העבר ולנמק את המהלך הטראגי של ההיסטוריה .היה
זה אלכסנדר רופא ,מהמתנגדים לאותה תאוריה ,ששאל מדוע היא אומצה על-ידי כה
רבים ולמשך זמן יחסית ארוך .ותשובתו ,שאינה רק נסמכת על סמכותו המדעית של
נות ואסכולתו ,משכנעת .לדעתו ,תאוריה זו ענתה על צרכים היסטוריים ותיאולוגיים
של פרשנים רבים ,הן משום שהיא שייכה את נ"ר לימי הבית הראשון והן משום
שמבחינה תיאולוגית היא סיפקה מסר דתי עקבי (מבוא לספרות המקרא ,תשס"ו,
עמ' .)151
ספרו של חיות בא לקעקע את שיטתו של נות בהתבססו על בחינה מקיפה של
ארבעת ספרי נ"ר ולא רק בהתייחסות לספר אחד או בכתיבה מצומצמת של מבוא או
מאמר ,כדבריו" :עיקר החידוש במחקרי הוא בעצם הניסיון להקיף את ספרות נ"ר
כולה ,ובכך שאיני מניח מראש את הנחת קיומה של היסטוריה דויטרונומיסטית"
(עמ'  .)493לשיטת חיות לא היה חיבור היסטוריוגרפי דויטרונומיסטי אחיד שתיאר
את תולדות עם ישראל מההתנחלות ועד לגלות ,ויש לראות בספרי נ"ר ארבעה
חיבורים עצמאיים ,שעברו עריכה ספרותית רב-שלבית ומתמשכת ,ובמהלכה נכרכו
לרצף אחד ,שתפקידו להציג את המשמעות של מהלך ההיסטוריה ,ולהבהיר שישיבתו
של עם ישראל על אדמתו מותנית בהליכה בדרכי ה' ובשמירת מצוותיו .יתרה מזאת,
חיות מבליט – ולדעתי בצדק – את קיומה של יצירה ספרותית ענפה קדם
דויטרונומיסטית ,שחודשה לאחר הגלות .לדבריו התזה של נות "אינה עומדת במבחן
הביקורת הספרותית .ספרי נ"ר מציגים מגוון דעות ,המשתקפות הן ממקורותיהם
והן מעריכתם" (עמ'  .)494עם זאת ,עוצמת חידושיו של נות ניכרת אף בחיבורו ,וכך
הוא כותב" :מקבל אני את התאוריה שלו בדבר זמנו של 'מחבר' ההיסטוריה
הדויטרונומיסטית ...וכן את מניעיו ,כפי שהיטיב לתאר אותם ואפילו את אחד
המרכיבים המרכזיים של התאוריה – השימוש בנאומים ובקטעי עריכה כסימן היכר
של הדויטרונומיסט (יהו' כ"ג; שופ' ב'  ;19-11שמ"א י"ב)" (שם).
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בפתח הדבר לספרו כותב חיות בצניעות רבה" :לא חוקר אני אלא מורה ומחנך" (עמ'
יד) ,אך ספרו משלב את שני הכובעים ,הן זה של החוקר והן זה של המורה .לפנינו
מחקר שיטתי ,מעמיק ויסודי על פי מיטב המסורת של ביקורת המקרא ,שמוגש
לקורא בצורה בהירה וסדורה.
לאחר מבוא שמתאר את המחקר שקדם למרטין נות ,הוא מפרט בתזה של נות,
בתגובות שעוררה ובהתייחסות לחולקים עליה .המבוא מסתיים בתיאור שיטת
המחקר שלו ובמבנה הספר ,המורכב בעיקרו מחמישה פרקים.
הפרק הראשון (עמ'  )117–30דן ביחס שבין ספר יהושע לספרות התורה ,ובו הוא
מתנגד לשיטת ולהאוזן ( ,)1918–1844מגדולי חוקרי המקרא ,לפיה יהושע הוא המשך
לספרות התורה ( Hexateuchולא  .)Pentateuchחיות סבור שספר יהושע גם אינו חלק
אורגני של הספרות הדויטרונומיסטית ונשקפת בו עריכה דויטרונומיסטית מאוחרת
מימי הבית השני ,שהיא אחראית לשילוב סיפור הכיבוש עם ספר הנחלות הכוהני
ולזיקה הגדולה לספרות התורה .את הביטוי המובהק לכתיבה דויטרונומיסטית
טיפוסית הוא מייחס לפרק כ"ג ביהושע ,ובנקודה זו הוא מוצא את החידוש המובהק
של מחקרו ,שמראה כי ספר יהושע בבסיסו אינו חלק מהחיבור ההיסטורי הגדול.
הפרק השני עוסק ביחס שבין יהושע לשופטים (עמ'  ,)212–118אך רובו מוקדש
לסיומו של ספר יהושע ,ובו ניתוח מפורט של פרקים כג-כד ושל תחילתו של ספר
שופטים (שופ' א' -1ב'  ,)5שהוא רואה בו מעין נספח לספר יהושע ,ומיעוטו מבוא לספר
שופטים עצמו (ב'  ,)19–11שגם לו תוספות (ב'  10–6ו-ב' –20ג'  )6מאוחרות.
עניינו של הפרק השלישי (עמ'  )311–213הוא היחס שבין שופטים לשמואל .בדיקת
הזיקות וההשוואות בין שני ספרים אלה מוכיחה לדעתו שאין מקום לדבר על מחבר
אחד.
הפרק הרביעי (עמ'  )413–312הוא דיון ביחס שבין שמואל למלכים ,שעל אופיו
הדויטרונומיסטי אין עוררין .דיון שמאפשר לו להבליט את שונות העריכה של מלכים
מזו של ספר שמואל ,שרק תוספות עריכה מאוחרות מעידות על התערבות
דויטרונומיסטית ,מה ששוב בא ללמד על עורכים שונים.
הפרק החמישי (עמ'  ,)481–414שלא כקודמיו ,אינו עוסק בכל ספר בנפרד וביחסי
הספרים זה לזה ,אלא מוקדש לעולם האמונות והדעות הנשקף מספרי נביאים
ראשונים ביחסם לאמונות ודעות שמייחדות כתובים או ספרים אחרים .הנושאים
בהם חיות מתמקד הם :הפולחן והיחס לעבודה זרה; התגלות האל באמצעות נביאים
ושימוש בעזרים כמו :גורל ואורים ותומים; מסורות מסעי הארון למן הכיבוש ועד
הבאתו למקדש שלמה; ולבסוף תורת הגמול והפרשנות הדתית של מהלך
ההיסטוריה .גם בחינת עולם זה של אמונות ודעות מחזקת את מסקנותיו שהוצגו
בפרקים הקודמים .באמצעות הביקורת הספרותית הוא מראה את ההבדלים בין
העריכה הדויטרונומיסטית לבין חומר המקורות.
ביחידה החותמת את הספר (עמ'  ,)494–482שכינויה" :סוף דבר – ארבעה סיפורים
שנכרכו יחד" ,מסכם חיות את המסקנות החלקיות שעלו מהפרקים הקודמים ,לפיהן
אין מקום לתזה של נות בדבר חיבור דויטרונומיסטי גדול ,שהקיף את ההיסטוריה
שמן ההתנחלות ועד לגלות .לשיטתו" ,התקופה תועדה במקורות שונים אשר עברו
עריכות שונות ,רק חלקן עריכות דויטרונומיסטיות עצמאיות ,מבלי זיקה ספרותית
מלאה ביניהן" (עמ'  .)490–489היוזמה ליצירת רצף אחד היא אפוא תוצאה של הגלות
ושל הצורך להבין את ההיסטוריה כולה כתוצאה של תהליך שראשיתו בימי הזוהר
של יהושע ,דרך תהליך של התדרדרות מימי השופטים ועד השפל של מלכי ישראל
ויהודה.
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הספר מסתיים (עמ'  )582–495בנספח ,רשימת קיצורים ,רשימה ביבליוגרפית
עשירה ומפתח מקורות.
צודק חיות בטענתו ש"כוחו של המחקר הזה בהיקפו" (עמ'  )494ומשום צניעותו הוא
אינו מציין שכוחו של המחקר הזה גם בהיותו מחקר ספרותי-ביקורתי שיטתי למופת.
הספר עשיר בניתוחים מפורטים ויסודיים ,שנועדו לאנשי מקצוע חוקרים וסטודנטים
שעוסקים או מתעניינים בהיסטוריוגרפיה המקראית בכלל ובהיסטוריה
הדויטרונומיסטית בפרט .אך חיות עצמו מודע לכך שההיקף הוא "גם חסרונו הגדול.
שכן לא ניתן להקיף הכול עד גמירא" (שם) .כך מצאתי עצמי תוהה מדוע עיסוקו בספר
דברים היה כל כך מינימלי ,ומדוע ספר יהושע ולא ספר דברים על רבדיו מהווה לדעתו
מפתח לפיצוח חידת החיבור הדויטרונומיסטי .אין ֵּתמַ ּה שחיבורו אינו מקיף את כל
הביבליוגרפיה העשירה הקיימת בנושא .זה פשוט בלתי אפשרי ,אך מצד שני
התפלאתי מדוע דברים שכתבתי על היות רובו של ספר שופטים קדם-דויטרונומיסטי
אינם נזכרים ,או מדוע ספרו של נדב נאמן העבר המכונן את ההווה :עיצובה של

ההיסטוריוגרפיה המקראית בסוף ימי הבית הראשון ולאחר חורבן ירושלים

(תשס"ב) ,המוקדש אף הוא לכתיבה הדויטרונומיסטית ומעלה בעיות עקרוניות
הקשורות לכתיבת היסטוריה בעת העתיקה פשוט אינו נזכר .ואם לספר על עצמי
ידעתי ,אודה בגאווה כי לאחרונה לצורך דיון ביהושע פרק כ"ב מיהרתי לקרוא את
דבריו של חיות בנושא .מחד גיסא ההיקף מחייב צמצום ,אך הבחירות במה לצמצם,
כפי שכבר ציינתי ,יש והן מעוררות תהייה ,מאידך גיסא הניתוח המעמיק של הקיים
בספר הופך אותו לספר יסוד לכל העוסק בנביאים ראשונים ,וזאת למרות שהמסקנה
הסופית ,שהתזה המקיפה של נות אינה עומדת במבחן הזמן ,אינה חידוש .וחיות עצמו
מודע לכך ,כדבריו" :לצד התמיכה הגורפת לתאוריה של נות היו גם שהתנגדו לה.
חלקם באופן מוחלט וחלקם ניסו להציג מודל מורכב ומשופר .ההתנגדות הלכה וגברה
בין החוקרים של סוף המאה העשרים ותחילת המאה העשרים ואחת" (עמ'  .)23ככלל
כוחו של הספר אינו בחידושיו ,אלא בהצגת מחקר המבוסס על ניתוח פילולוגי פרטני,
מחקר ספרותי-ביקורתי במיטבו.
Yairah Amit
Tel Aviv University
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THE PENTATEUCH by Marvin A. Sweeney. The Core Biblical Studies
series. Nashville: Abingdon Press. 2017. $29.99.
How should we read and understand the Bible?
The editor of the Core Biblical Studies series, Louis Stulman, says in the
General Preface that making meaning of “Old Testament” texts involves “a
range of factors,” including both diachronic and synchronic perspectives –
that is, the prehistory of the text and the text as currently constituted – as well
as the interpretive afterlife of the text among “subsequent reading
communities” (ix). From the perspective of the writer who created the
Pentateuch in the form we now have, these would refer respectively to the
past, present, and future of the text. Explaining a text on all three levels at
once is a difficult balancing act.
Marvin Sweeney, a long-time professor of Hebrew Bible at Claremont
School of Theology and for almost as long a professor of Bible at its “partner
seminary,” the Academy for Jewish Religion California, is known primarily
for his work on the prophets. His 2012 book Tanak: A Theological and
Critical Introduction to the Jewish Bible (for a different Christian publisher,
Fortress Press) seems to have provided the basis for the volume reviewed here.
The Pentateuch is the first volume in the Core Biblical Studies series
written by a Jew; its General Preface is the only one to quote Chaim Potok’s
In the Beginning. The series is described by its General Editor as
“unapologetically pedagogical” (x), and indeed, though he does not use those
words, Marvin Sweeney makes clear from the beginning that his book is
unapologetically Jewish: “Judaism does not pronounce the Holy Name of
G-d, and so the name is not spelled out here” (xviii). He explains that “the
process of creation presented in Gen 1:1–2:3 culminates in the holy Shabbat”
(3) and that Rashi demonstrated nearly a millennium ago that “in the
beginning” as a translation of bereshit “is grammatically impossible” (4).
Even Abraham ibn Ezra makes an appearance, for his assertion that the
narrative framework of the book of Deuteronomy could not have been written
by Moses (97).
Hebrew words (in transliteration) are cited regularly. The “clever” (arum)
serpent of Gen 3:1 is a deliberate play on the humans’ being naked (arummim)
in Gen 2:25. Jacob’s reference to his skin as khalaq [sic] (“smooth”) puns on
Halak of Josh 11:17, the border town with Edom (17). He notes the toledoth
structure that shapes the book of Genesis (29) and identifies the yam suph as
Lake Manzaleh in Egypt (42). There is not so much of this as to alienate the
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student who does not know Hebrew, but there is enough to make the points
the author needs to make and to demonstrate in general how essential
knowledge of Hebrew is for any serious attempt to understand the Bible.
The ancient Near Eastern milieu of the Bible is integrated into the
discussion as well, perhaps most importantly in the summation of the first two
books of the Pentateuch: “Genesis 1:1–Exodus 40:38 …emulates many
ancient Near Eastern creation narratives by portraying the building of a temple
to the creator god as the culmination of creation” (52). The Tel Dan
inscription, the Moabite Stone, and the Deir Alla inscription mentioning
Balaam son of Beor all find their appropriate place in the discussion. Whether
“the Canaanite and Egyptian worship of the goddess Hathor or Kadeshah” (7)
is really the background for the Adam and Eve narrative is less clear to me.
The book walks through the text of the Pentateuch from beginning to end.
Though some sections are treated in more detail than others, the student will
get a thorough exposure to the contents of the Pentateuch in the order they are
presented in the Bible. And this perspective is explained as essential for a
correct understanding of the book. “The placement of the P account of
creation in Gen 1:1–2:3 immediately prior to the J account of creation in Gen
2:4–4:26 is key. Under the influence of source criticism, readers are
accustomed to reading these narratives diachronically and independently of
each other. But the more recent recognition of intertextual reading strategies
demands consideration of the synchronic literary context in which a narrative
appears” (5). And a table outlining the Synchronic Literary Structure of the
Pentateuch – History of Creation: Formation of People Israel takes up most of
pp. xxvii–xxix.
As the description of the two creation stories that begin the book of Genesis
demonstrates, the diachronic perspective is woven directly into this steady
progression through chapter and verse. The effect is to add an extra dimension
of understanding, letting the reader know why these texts mattered and what
shaped the versions that we find in the Pentateuch now. That perspective is
summarized as follows: There is an E/Ephraimite stratum dating to the 9 th–8th
c. BCE; a J/Judean redaction dating to the 8th–7th c.; “a D [Deuteronomic]
reworking of the covenant code [Exodus 21–23]” (116) dating to the 7th c.;
and finally, a P/priestly “redaction and organization of the whole” (116) in the
5th–4th c.
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The J perspective is understood here to account for much of the material
where Israel sins and is punished. Though in the Pentateuch “Israel” seems to
represent the entirety of the nation, Sweeney’s view is that a Jerusalem-based
writer in the years after 722 (when the Assyrians conquered and annexed the
northern kingdom) saw Israel as a stand-in for the sinful kingdom by that
name. Aaron stands in for the Aaronide priesthood that (per Sweeney) ran the
Jerusalem temple from the time of David onward. Lurking behind the
nefarious Israelites is the figure of Jeroboam b. Nebat, the rebel against
Rehoboam who successfully seized the lion’s share of the kingdom after the
death of Solomon. (Remarkably, the name of Jeroboam, though it occurs over
and over in the book, appears nowhere in the index.)
Though the major themes of this diachronic material stick with the reader
due to repetition, I think most people will find it hard to assimilate. The
glossary shines a light on one aspect of the problem. It defines “source” (27
results in the book from a Google Books search) as “a discreet literary
composition … that was composed independently and later combined with the
other sources of the Pentateuch,” and “stratum” (immediately following; 32
Google Books results) as “a layer of literary composition …that was
composed sequentially to expand and interpret the earlier layers of the
composition of the Pentateuch” (135). The ellipsis in both definitions is filled
with this phrase: “such as J, E, D, or P.” Despite the relatively clear statement
on 116, this and some apparently conflicting statements elsewhere in the book
leave Sweeney’s understanding of the interplay between these sources/strata
murky.
Dalit Rom-Shiloni of Tel Aviv University blurbs the book on the back cover
as “[e]asy to read and thought-provoking,” and there is no doubt that this is
correct. But too often Sweeney states as fact a possible but by no means
certain interpretation. I will let just one (quite wide-ranging) example suffice:
“The menorah is designed with six branches to represent the six days of
creation together with a central branch to represent the Shabbat. Its treelike
structure indicates fertility in creation. …The image of the menorah
apparently stands behind the tree of the knowledge of good and evil in Gen 3”
(48).
The detailed outline of the book on xxvii–xxix, excerpted and expanded
throughout the book, is another area where a closer look raises questions. The
Pentateuch is divided into twelve sections, of which XI is Gen 37:2–Num 2:34
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and XII is Num 3:1–Deut 34:12 (xxviii). By contrast, the first ten of the twelve
cover just 36 chapters plus one verse. And can it really make sense to consider
the 3 verses of Exod 13:20–22 as section XI–D, while the last 22 chapters of
Exodus (barring 19:1–2) and all of the book of Leviticus are simply two
subsections of section XI–I?
So, for classroom use this volume really demands a professor who is willing
and able to supplement, correct, and contradict it, and for students who can
tolerate this kind of interplay between scholarly perspectives.
I must make one more point about Sweeney’s attack – I can call it nothing
else – on the book of Deuteronomy: “Deuteronomy defends YHWH against
charges of neglect, absence, impotence, and immorality in a time of disaster
for Israel by charging that Israel is to blame for its own suffering. This
theological viewpoint is deeply questioned in the aftermath of the Shoah
(Holocaust) in which six million Jews were murdered during World War II,
not because they had sinned against G-d but because they were Jewish” (98;
he challenges this “theodicy” again on 111 and once more on 113).
Sweeney is the author of a book on Reading the Bible After the Shoah, and
I would not presume to guess what might have made this theodicy so
personally distressing to him. It is challenged, after all (as he points out on
110) in the Bible itself, in Job and even in Esther. But since he ends his book
with the assertion that “the Pentateuch or Torah emerges as the foundational
document concerning human identity in relation to G-d throughout the world”
(117), he might well have enlisted the Deuteronomist – who would certainly
agree – as an ally and not an enemy.
Michael Carasik
University of Pennsylvania
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TWO BOOKS BY LEV HAKAK
1
READING MODERN HEBREW POETRY AND PROSE by Lev
Hakak. Hadassa Word Press. 2017. 336 pages
This collection of selected articles by Prof. Lev Hakak, the eminent scholar
of Hebrew literature at UCLA, offers for the first time an opportunity to
become acquainted with the rich and diverse scope of his academic
writings on modern Hebrew literature and to learn about some of its finest
works. All the texts gathered here have already been published in one
version or another in English, in various journals and anthologies.
However, bringing them together in one volume allows a more
comprehensive perspective on his scholarly enterprise. Hakak is the author
of many books and articles in the field of Hebrew and Israeli poetry and
prose, from his doctoral dissertation on the poetry of Avraham Ben
Yitzhak, Amir Gilboa, Natan Zach, and Shlomo Zamir (California, 1974)1
to the present. This collection gives a representative expression of four
decades of his writings on various literary genres: modern Hebrew prose,
Hebrew and Israeli poetry, the Hebrew Folktale, and the teaching of
Hebrew literature in English. At the end there is a special section with
selected reviews by Hakak on English-language studies of Hebrew
literature.
As noted in the title, the framework defining the book is readings of
modern literary text; it does not purport to give adequate representation to
the broad, prolific scope of Hakak's scholarship in the genres of musar
literature, letters, and the poetry and prose of the eighteenth and nineteenthcentury literature, among Iraqi Jewry and its diaspora, with the exception
of two chapters, which I will treat later. One is on the need for
methodological expansion of the chapters on teaching that relate to modern
Hebrew literature in the curriculum (which treats the literature of Baghdad
Jewry as a case study), and the second, on the folktales of R. Yosef Ḥayyim
of Baghdad.2

Lev Hakak, Darkhey Irgun baHaruzah Hofshit baShirah haʻIvrit haModernistit: ʻIyunim beShirim shel
Avraham Ben-Yitshak, Amir Gilboʻa, Natan Zakh uShelomoh Zamir, Phd. Dissertation, Los Angeles:
UCLA. 1974.
2
His main book summarizing his many studies in this field: Lev Hakak, The emergence of modern
Hebrew literature in Babylon from 1735–1950, West Lafayette, Ind.: Purdue University Press. 2009.
1
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The chapters are arranged according to topic: prose, poetry, methodology
in teaching literature, the study of 'Sephardic' Judaism, and book reviews.
The collection does not profess to present a chronological order of Hakak's
research, and reading it, one has difficulty obtaining a perspective on a
development or changes in his writing, whether stylistic, thematic, or
discursive. In any case, the reader seeking such might find it useful to see
the detailed bibliographic list (Acknowledgments) presented at the
beginning of the book.
The first and longest chapter of the book, which comprises almost half
of it, consists of articles on prose – four articles on Agnon's stories and one
article on the stories of A.B. Yehoshua. These are important and interesting
studies of major works of canonical authors in Hebrew literature, though
not unusual in character in the general landscape of research on the new
Hebrew prose (and Agnon research, in particular) in the years when they
appeared. Hakak makes use here of a variety of tools that are characteristic
of such studies from the 1970s and 1980s and onwards. The opening article
on the story "Panim Aherot" by Agnon offers a psychoanalytic reading of
the story's plot, which gives meaning to the conduct of the characters and
their milieu and the objects in it as charged with unconscious sexual
tension; in an article on Agnon's novella Sippur Pashut, Hakak analyzes
the appearance of the 'dynamic motif' of the rooster, to use Tomashevsky's
terminology, which is considered one of the best-known motifs in our
literature. In this study, Hakak puts forth both a review of the important
studies which discuss this motif that preceded this as well as an in-depth
reading of its appearance throughout the novella, using intertextual and
narratological tools to give them an all-inclusive meaning. In his article on
the story "Talit Aḥeret" from Agnon's Sefer haMa'asim, Hakak considers
the discrepancy between the voice of the narrator and the system of values
and norms of what Wayne Booth calls "the implied author", which he uses
to point out the rupture and disconnection between the religious world of
the fathers and the secularized, detached world of the writer; in an article
on the story "Baya'ar uva'Ir [In the Forest and in the City] from Agnon's
Elu v'Elu, Hakak conducts a comparative literary study that compares
Charles Dickens's Great Expectations with this short story by Agnon, and
muses about the possibility of Agnon being familiar with the Dickens novel
before it was translated into Hebrew; in Hakak's article on the critique of
Israeli society in A.B. Yehoshua's novels, Yehoshua is presented as a
prophet of wrath, who tells of personal and family pathologies as
symptoms of breakdown and division in this society.
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The second chapter, also the second longest, is composed of four articles
on Hebrew and Israeli poetry. Two of them remain in the realm of the
canonical and hegemonic texts of Israeli literature: one is a comparative
study of Natan Alterman's "Od Hozer haNiggun", which opens the
anthology Kochavim baHutz [Stars Outside], and David Vogel's poem
Le'at Olim Sussai [Slowly My Horses Rise]," which opens his cycle of
poems Lifnei haSha'ar ha'Afel [Before the Dark Gate]. Hakak points out
the stylistic differences between these opening poems and sees them as an
expression of the difference between the students of Russian modernism
with its meticulous poetic forms and the influence of German
expressionism and its freer poetic style. The second is a reading of Natan
Zach's poem "Shir la'Ohavim haNevonim"[A Song for the Wise Lovers]
where he proposes a new interpretation that gives legitimacy to the diverse
and contradictory voices in it, while relating to the theories of the new
criticism (Beardsley) and in the light of the hermeneutics of E.D. Hirsch.
The second part of the chapter presents two articles on the poetry of
'Sephardim and Near Eastern Jews' (a term that takes on a slightly different
geographic meaning from where Hakak resides in the United States). One
of the articles deals with representations of the Holocaust in the poetry of
the 'Mizrachi' (Eastern) Jews, whether they experienced it personally like
the Jews of Saloniki and Libya, or whether its reverberations reached them,
such as the events of the Farhud against the Jews of Iraq mentioned in the
chapter, which sparked the writing of poetry and prose. In this chapter
Hakak brings poems in the older format of the secular piyutim alongside
modern poetry by Shlomo Zamir, Herzl and Balfour Hakak, Joseph Ozer,
and Ezra Aroeti; the second article seeks to examine the status of the entire
corpus of poetry of the Jews of the Near East in Israel. Hakak claims that
this poetry is an integral part of contemporary Israeli poetry, and complains
that in the late twentieth century, it still had not received minimal
representation in anthologies of poetry translated into English. In this
chapter he chooses to bring some of the poems of Aharon Almog and Erez
Biton.
The third chapter is titled 'Methodology' and consists of two articles on
the teaching of Hebrew literature in the Diaspora. The first, following up
on the article on 'Mizrachi' poetry from the previous chapter, protests the
exclusion of the Near Eastern Jews from the textbooks of the history of
Hebrew literature, and offers a brief overview of selected secular poetry of
Iraqi Jewry between 1935 and 1950 as a case study of such a possible
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representation.3 Hakak does not develop the rationale underlying the need
for this representation and the issue of its contribution to students, more's
the pity. In recent years, there has been an ongoing, important discourse on
the issue of 'Mizrachi' representation in the Israeli school curricula in
relation to the Biton Committee,4 and on the issue of the parallel
representation in the historiography of modern Hebrew literature.5 It would
have been worthwhile to devote wider attention to this. The second article
deals with a new and interesting field: the teaching of the new Hebrew
prose which was adapted to the medium of cinema, in English translation,
in courses that teach Hebrew literature in English. The article is devoted to
the methodology of such a lesson plan, which Hakak sees as a potential for
attracting many more students to the study of Hebrew literature and
culture.6
The fourth chapter of the collection, 'Sephardic Studies', is devoted to
the literature of the Jews called 'Sephardim' (a slightly problematic term in
the present context), and it includes two articles on matters of prose: One,
on the novel Eleh Masa'ei Rabbi Yehuda haLevi [The Travels of R. Yehuda
Halevi] by Yehuda Burla, where Hakak calls for refreshing the criteria for
evaluating the novel critically, and avoiding the temptation to view it as a
naive and simplistic work. The second article, mentioned above, deals with
the folktales of R. Yosef Ḥayyim of Baghdad. Hakak presents here a
sample of seven short stories, most of them anecdotal, from R. Yosef
Ḥayyim's collections of fiction, Nifla'im Ma'asecha (Jerusalem 1912) and
Mashal v'Nimshal (Jerusalem 1913), adding to each of them a brief
analysis in the context of the culture in which they were told. It seems that
the essence of the sample is intended to bring the stories of R. Yosef
Ḥayyim to readers who are not familiar with his works, and it is directed
at that audience.
In this chapter, too, there is no significant representation of Hakak's
important and pioneering studies from the 1980s onwards on the place of

3

This is only a small part of his great work mentioned above, See footnote 2.
See the complete text of the report:
http://edu.gov.il/owlHeb/Tichon/RefurmotHinoch/Documents/bitonreport.pdf
5
See, for example: Lital Levy. Reorienting Hebrew Literary History: The View from the East. Prooftexts
29. 2. Spring 2009. 127–172.
6
Application of this methodology in seven films lies in his book: Lev Hakak, Modern Hebrew Literature
Made into Films. Lanham. University Press of America. 2001.
4
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'Mizrachi' Jews in Israeli prose,7 or of his studies of Sami Michael's prose.8
It may be that this is due to technical limitations of editing and translation,
but in my opinion the effort is certainly proper and worthwhile.
The concluding chapter in this collection lists six reviews of scholarly
works by Hakak. What these books have in common is their preoccupation
with Hebrew literature written in modern times – from the literature of the
Jewish Enlightenment to modern literature.
In conclusion, we welcome the anthologizing of Lev Hakak's articles on
modern Hebrew prose and poetry. Their accessibility in a collection to an
English readership provides a refreshing general perspective on an
important part of his scholarly enterprise and enables additional
researchers to become acquainted themselves with his research. We can
only hope to see the completion of this effort with a collection of Hakak's
studies on the Israeli prose of the 'Mizrachim'.

2
SONG OF THE WHITEWASHER: AN ANTHOLOGY OF WORKS
ON JEWISH WISDOM AND MODERN HEBREW LITERARY
HERITAGE by Lev Hakak. Hadassa Word Press. 2016. 88. pages
The new anthology edited by Prof. Lev Hakak, writer, poet, and prominent
scholar of Hebrew literature, is a collection of Jewish texts of various
genres, from the Bible to modern Hebrew literature, in English translation.
The anthology is a rather eclectic compilation comprising biblical poetry,
biblical and folk parables, folktales, proverbs, modern short stories,
biography, and prayer – some of which have canonical status in Hebrew
and Jewish literature while some belong to ethnic folklore, which is clearly
on the cultural periphery. Every text is accompanied by a short
commentary by the author which illuminates the context from which it is
Lev Hakak, Yerudim veNaʻalim: Demutam shel Yehudey haMizrah baSipur haʻIvri haKatsar.
Yerushalayim. Ḳiryat Sefer. 1981; idem, Perakim beSifrut Yehudey haMizrah biMedinat Yisraʼel,
Yerushalayim. Kiryat Sefer. 1985.
8
Lev Hakak. Sami Michael’s Literary World. Babylonian Jewry 1. Autumn 1995. 7–33, 47–48; idem.
Victoria by Sami Michael. Babylonian Jewry 2. Spring. 1998. 7–42.
7
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taken and proposes an explanation. The anthology was published in album
format, lavishly studded with color pictures which add an interdisciplinary
dialogic dimension both to the text and its interpretation.
The title of the anthology is taken from the story by Shofman, 'The
Whitewasher', which is brought in the fourth chapter, and contains a subtle
hint of the healing power of poetry, literature, and of art in general,
although they may actually conceal deep layers of sorrow and death
anxiety. As in the directives of the narrator in this story by Shofman, in
which the painter whitewashes the walls of the neighbors' apartment,
stained with the blood of the neighbor who committed suicide:
Go to the white-washer, you suffering people, to the white-washer on
his ladder, listen to his singing-whistling in the empty, echoing space –
and draw from him consolation and calm.
The first chapter of the collection includes two texts from the Bible: the
first is the well-known Jotham's Parable (Judges 9, 7–21). In his
commentary, Hakak states that not every political leader is a thorn bush,
and in evidence he brings American leaders such as Franklin D. Roosevelt,
Abraham Lincoln, Martin Luther King, and others who are considered
positive by popular consensus. Nonetheless, the price of entry into the
political arena deters worthy people from undertaking positions of
leadership. Part of the mediation effort here for the English readership is,
then, also the interpretive discourse that draws on local heroes. The second
text here is from 'The Song of Songs', also cited here in the King James
translation. The romantic rural idyll and the vicissitudes of the lovers are
accompanied by colorful images of nature – the flora and fauna mentioned
in the text, and in works of art that are related to it which represent a living
illustration of it. In his introduction to this passage, Hakak notes both the
contextualization and the storytelling of the Song of Songs and its
allegorical interpretation as known in the Jewish tradition, as well as the
Christian (local, American) reading of it, which sees it as an allegory of the
relationship between Jesus and the Church.
The second chapter is called "The Wisdom of the Sages" and is
dedicated to the moral teachings and educational practices of the sages of
Baghdad in the eighteenth and nineteenth centuries, whose writings Hakak
studied in the past and about which he has published a number of scholarly
works, with the addition of one rabbinic legend from the Babylonian
Talmud. The first excerpt is from a textbook written by Rabbi Shlomo
Behor Ḥutzin (1843–1892), Talmud Katan (Livorno, 1877), whose subject
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is praise and gratitude to the mother for her selfless devotion to her
children. This is followed by short educational stories – one tale by Rabbi
Sasson Mordechai Shanduch (1747–1830) from his book Kol Sasson
(Livorno, 1859; written 1796) and three stories by Rabbi Yosef Ḥayyim,
taken from a collection of his stories Nifla'im Ma'asecha (1912). In one of
Rabbi Yosef Ḥayyim's stories which illustrate the power of prejudice, two
grooms appear in the synagogue, one is a rich man wearing cheap clothes
and one is poor, wearing borrowed and expensive clothes, while those who
are present are certain that the opposite is true. This is followed by a
rabbinic legend from the Babylonian Talmud (Ta'anit 7a–7b) about R.
Yehoshua ben Ḥananiah and the daughter of the emperor who mocked him
for his ugliness, followed by a brief discussion about the innate qualities
with which a person is born and their being either an incentive or a
hindrance to his development.
The third chapter presents a collection of proverbs from various
diasporas of the Jewish people: from the Balkans, from Eastern and Central
Europe, from the Middle East, from Asia, and from North Africa. Most of
them are taken from Avraham Stahl's book, Proverbs of Jewish
Communities (Tel Aviv, 1975). After a brief introduction at the beginning
of the chapter, a number of proverbs are presented in sequence, generally,
from each diaspora. Hakak refrains from providing any interpretation or
other intervention, except for one case where he presents a tale of Iraqi
Jews as an illustration of a Jewish-Yemenite proverb.
The fourth chapter is devoted to modern Hebrew prose. The first part
presents a brief biographical description of the life and work of S.Y.
Agnon (whose work was also studied by the author), which culminated in
a description of his winning the Nobel Prize. In the second part are nine
short stories by Gershon Shofman (1880–1972), the master of the short
story in modern Hebrew literature, with several of his best-known stories
such as 'haSh'nayim', [The Two] 'Immi' [My Mother], and 'haSayyad'
[The Whitewasher] for which this anthology is named. The selection
offered here is shrouded in an atmosphere of morbidity and touches on
the fragility of human existence, as is Shofman's wont in relating to death
with 'sensitivity and cruelty', in the words of critic Arik Glassner9. At the
same time, there is a considerable amount of compassion and self-humor
in the voice heard in these stories, and they are well integrated into the
9

Arik Glasner. How Could We Forget Gershon Shofman. NRG Maariv. April 13, 2009. in:
https://www.makorrishon.co.il/nrg/Scripts/artPrint/artPrintNew.php?channel=47&channelName=chan
nel_tarbut&ts=14042008120049
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manifestations of humanity and life wisdom that characterize the texts in
the book.
The chapter that concludes the book is a prayer for the welfare of the
kingdom, which is recited on the Sabbath and holidays by Jews in the
Diaspora, "Who grants salvation to kings", in a phrasing that was
formulated in the late fifteenth century in Spain. This prayer is an
expression of the loyalty, gratitude, or fear of the Jews in their countries of
exile, says Hakak, and concludes with a personal prayer: "God bless
America. God grant America good, wise, and caring leaders and advisers
always". The Prayer for the Government, he notes, is a commitment to
show gratitude for the countries Jews live in, and to relate to them with
love.
Itamar Drori
Bar Ilan University
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פואטיקה של נאמנות
סקירה על הספר הפואטיקה של יואל הופמן :קווי בריאה וציורי לב מאת נטע
שטהל .תל אביב :רסלינג 225 .2017.עמודים 84 .ש"ח.

התחושה המרכזית שמעלה הקריאה בספר הפואטיקה של יואל הופמן :קווי בריאה
וציורי לב היא תחושה של נאמנות אתית של המחברת ליצירותיו של הופמן .ניכר כי

המוטיבציה של הכותבת היא רצון עמוק להקשיב למילותיו ולנסות להבין את
ההתכוונות שעומדת מאחוריהן ,מבלי לשבש ,לעוות או למסך את קולו של היוצר.
הנאמנות הזו מתגלה כבר בפתיחה של הספר ,הדנה ביחסו האמביוולנטי של הופמן
אל מבקרי וחוקרי הספרות ,כפי שבא לידי ביטוי בספריו .כך ,למשל ,במצבי רוח:
"שמענו על חוקרי הספרות אבל לא שמענו שמישהו חקר את החיים" 1.שטהל קוראת
את קריאות התגר הללו כהזמנה להתפלמסות ומבקשת להיענות לאתגר "ולנסות
להציב בכל זאת מספר עקרונות מנחים לפרשנותה של יצירה שעניינה הוא הפרשנות
והיעדרה" ( .)14נדמה כי גישה זו אל הטקסטים מגולמת בהערת השוליים הרביעית
בספר" :בחרתי להרבות בציטוטים מהיצירות על מנת לאפשר לקורא מגע ישיר ובלתי
אמצעי עם הטקסט וכדי לצמצם עד כמה שאפשר את הפער שהופמן מדבר עליו בין
החוקר ,הקורא והיצירה .מכיוון שהרומנים של הופמן מחולקים לפסקאות (או
פרגמנטים) ,אני סבורה שראוי להביאם על פי רוב בשלמותם" (.)15–14
הגישה האתית אל היצירות של הופמן כמו נובעת מהגישה האתית שלו עצמו ,כפי
שמראה שטהל .הספר מתחקה אחר ניסיונות ההקשבה של הופמן לקולותיהם של
ה"אחרים" הנמצאים בשולי התרבות הישראלית :עולים חדשים ,יתומים ,אלמנים
ואלמנות ,נשים ,הורים יחידנים ועוד .הכותבת מראה כיצד ייצוג ה"אחר" אינו רק
התוכן התמטי של היצירות אלא מתבטא גם בצורתן המייצרת הזרה וזרות ,ובאופן
שבו תהליך הקריאה בהן מכוון את הקוראים להתמודד כל העת עם "אחרותו" של
הטקסט .כך מעומת הקורא "עם גבולות האפשרות של הבנת החוויה הזו [האחרות]
במלואה" ( .)13הטקסט ההופמני מעיד על כך שהספרות – שפת האמנות – "היא
שמאפשרת לנו לחוות את ה'אחר' הזר ,בזרותו ,באחרותו" ( .)104הופמן מנצל את
סגולותיה הייחודיות של הספרות כאפשרות לחדור לתודעתו של הזולת על מנת
לעשות בה שימוש אתי ולקרב בין תודעות וכך לאפשר ,כדברי לוינס ,לחוות את תודעת
האחר "בעצם אחרותה" ( .)103ההיסוס הז'אנרי ,לדברי שטהל ,בין שירה לפרוזה,
תורם גם הוא להבנת ה"אחרות" ויוצר במכוון טקסט שאינו מניח לקורא "להרגיש
בבית" ומעמת אותו עם הזרות שחשות הדמויות ביצירות.
מפרספקטיבה זו מובנת הפואטיקה של הופמן ,החריגה מאוד מבחינה צורנית ,לא
רק כהתנסות פוסטמודרנית בצורות ספרותיות חדשות ,אלא כפרויקט אסתטי בעל
התכוונות אתית .החיפוש אחר דרכי הייצוג ,העומד במרכזן של כל יצירותיו של
הופמן ,כפי שמראה שטהל ,מובן בספר זה כניסיון להשמיע קולות מושתקים
באמצעים ש"יכריחו" את הקוראים להקשיב לאחרות הזו ,לחוות אותה ולתהות על
משמעותה במהלך קריאת היצירות .במובן זה נענית פרשנותה של שטהל לטענתה של
סמדר שיפמן ,כי הטלת ספק בעצם אפשרות קיומה של משמעות ,אחד האלמנטים
המאפיינים את הפוסטמודרניזם העולמי ,אינה מאפיינת את הפוסטמודרניזם

 1הופמן ,יואל .2010 .מצבי רוח .ירושלים .כתר.106 .
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הישראלי 2.דומה ,שהייצוג עצמו ,ולכן גם הכתיבה ,נתפסים אצל הופמן כפוטנציאל
לחטא ,ולכן הוא עסוק בחיפוש אחר דרכי ייצוג חדשות .המילים עלולות לבגוד בזולת,
בחוויה עצמה ,ולכן יש לכתוב אותן בזהירות גדולה ולתת מקום לשתיקות ,שכן דרכן
בוקעים לעיתים קולותיהן של הדמויות.
שטהל קשובה מאוד לצורות השונות של שתיקותיו של הופמן .בדומה ל"עין
הקיקלופ" שמופיעה בסיפור "קצכן" ,היא מבחינה "בפרטים נסתרים ובדקויות של
רגש ומחשבה שאינן גלויות לכל" ( .)21כך למשל ,היא שומעת את התיאור השירי של
ליל הבדולח ב"ספר יוסף" כ"יצירה בשני קולות" או "ייצוג מילולי של פוגה" ,ואת
משמעותה הרגשית של תוספת המילה "אבוי" שמכניס הילד ,גיבור הסיפור
" ,"Curriculum Vitaeאל מילותיו של שירו של בודלר .עיצובם של ספריו של הופמן,
בהם מודפס רק צד אחד של הדף ,הבנויים ברובם מפרגמנטים קצרים וממוספרים
הכתובים בשורות קצוצות ,מובן כ"שתיקות חזותיות" ,המשלימות את השתיקות
התוכניות שלהן .לטענתה ,כתיבתו "נסמכת על שתיקות שהן למעשה אמירה" (,)92
וקשורה מבחינה תיאורטית לתפיסתו את שירת ההייקו ,כפי שהיא מתוארת בפתח
ספרו אומרי שיר על סף המוות" :אין אנו תופסים את מראה הנוף אם אין נקודה אחת
שאינה מכוסה בשלג ,נקודה צבעונית אחת ,המבליטה את הנוף הלבן .נקודה זו היא
מלותיו של ההייקו ,ומשמעותו של ההייקו – המרחב כולו" ( .)92בכריסטוס של דגים,
לעומת זאת ,נקשר החלל הריק לפעולת ההיזכרות הכרוכה תמיד בריקנות מסוימת.
ההאזנה הפרדוקסלית כביכול לשתיקות ,מהווה גם היא הקשבה אתית למכלול
הטקסטואלי והוויזואלי כולו.
השאיפה להתגבר במידת מה על הזרות והחלל שבין אדם לאדם" ,הלא למרבה
הזועה אדם נדון /למרחק" 3,מקבלת בקריאתה של שטהל ממד רליגיוזי .באמצעות
קריאה ברומן הלב הוא קטמנדו ,נחשף סיפור האהבה ,התאחדות אדם עם אדם אחר,
כהתגלות אלוהית .האלוהי שבאדם נגלה ברגעי הנס שבהם נפגשות תודעות וקטנים
החללים שביניהן .תפיסת האלוהות של הופמן מוצגת כראיה סינכרונית של הדת
ומטרתה היא לתאר את האלוהי שבאדם ,תוך אזכור של דתות רבות ללא יצירת
הבחנה ביניהן" ,מבחינתו ,הרעיון של מציאת האלוהי שבאדם ,הוא אוניברסלי"
( .)207באמצעות ההדגשה כי האל נמצא בכל מקום – "[ ]...באריזות קרטון /ובקפסות
פח – גופו של האלהים" – 4מבקר הופמן בהומור את הנתק בין הרוח והגוף ,הכתיבה
והבשר .הניסיון להתגבר על הנתק הזה עומד בבסיס כתיבתו ,שמנסה למצוא דרכי
ייצוג שישקפו את החיבורים השונים שבין גוף ונפש ,החיים והספרות .כך ,למשל ,הוא
מטשטש את המרחק באמצעות אזכור בני משפחתו הביוגרפיים בטקסט ,תוך הצהרה
כי אין בכוונתו לכתוב עליהם" :ועל כן ,אשתי הראשונה ורדה וילדי יסמין ותמר/
ויותם ואשתי נורית יעמדו מחוץ לספר /.החיים הם מתנה קדושה והספרות היא
מתנת /חולין .אם אשתי הראשונה העלתה בחכתה /שפמנון והשפמנון זחל על הקרקע
ונכנס אל /מתחת לשמלתה ,השפמנון והשמלה יבואו כאן /.אבל לא האשה שבתוך
השמלה .אינני רוצה לדון /אותה לחיי ניר"5.

2

Shiffman, Smadar. 2009. Orly Castel-Bloom and Yoel Hoffmann: On Israeli Postmodern Prose Fiction.
Hebrew Studies, Vol.50. p. 215.
 3הופמן ,יואל .2000 .הלב הוא קטמנדו .ירושלים :כתר.111 .
 4שם.49 ,
 5הופמן ,יואל .Curriculum Vitae .2007 .ירושלים :כתר.17 .
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הספר עוקב בסדר כרונולוגי אחר חיפושו של הופמן אחר דרכי הייצוג המתאימות
להבנת ה"אחרות" ,וטוען כי מדובר "במעין אובססיה שבאה לידי ביטוי כמעט בכל
ממד של היצירה :באסתטיקה ,בסגנון ,בתמטיקה ,בהקשר המדיומאלי והז'אנרי
ובהקשר המטאפיזי" ( .)12כך מתברר כיצד "בכל יצירה צועד המחבר צעד נוסף לעבר
השתחררות מהרצף הטקסטואלי" ( )152ומהקונוונציות של הבניית המציאות בצורה
סיפורית .שני הפרקים הראשונים עוסקים בעיקר באופן שבו מתנגד הופמן לקישורים
סיבתיים .הפרק הראשון" ,פואטיקה של סיבתיות והעדרה :עיון בסיפורי 'ספר
יוסף'" ,קורא את ארבעת סיפורי הקובץ הראשון שפרסם הופמן ב 1988-כיצירה אחת
העוסקת בפירוק והרכבה של עיקרון הסיבתיות .הסיפור הראשון בקובץ" ,קצכן",
נקרא כסיפור ,שבאמצעות שיבושי הבנת המציאות של גיבורו ,מאפשר מבט ביקורתי
על החברה הישראלית בשנות החמישים ועל יכולת הכלתה את ה"אחרים" שלה;
"ספר יוסף" מוצג כרומן היסטורי מכווץ ,החותר תחת נורמות הרומן המסורתי וכנגד
ההיסטוריה" :כך ,שאלת יחסי סיבה ומסובב נבחנים ביצירה ,דווקא על רקע העובדה
שהיא נדמית כרומן היסטורי ואף נקראת ככזו [ ]...האירוע ההיסטורי המכונן,
'התנועה' ,מוצג כתוצאה של מורשת תרבותית שנקבעה וקובעה לפני שנים רבות"
( ;)49הסיפור " "Curriculum Vitaeוהרומן בעל אותו השם נקראים כמשלימים זה את
זה ועוסקים ביחסים המורכבים שבין מציאות ובדיה בהקשר של בחינת מעמדם של
יחסים סיבתיים; וסיכום הפרק מוקדש לסיפור "בין הרים ובין סלעים טסה הרכבת",
הדן בשאלת תפקידו של הסופר ומידת מחויבותו לנורמות כתיבה וקריאה המניחות
קשרים סיבתיים ,קוהרנטיות ועקביות.
הפרק השני" ,מהו רומן אליבא דהופמן? עיון ב׳כריסטוס של דגים׳״ מציב את
הרומן השני שפרסם הופמן ,שיצא ב ,1991-כהצעה למודל חדש ושונה של רומן .מדובר
ביצירה העוסקת במעבר מהייצוג בתודעה אל הייצוג הספרותי .הטקסט מתחמק
מהנמקות סיבתיות ,גם ברמת המשפט הבודד ,ומתעמת עם נורמות הספרות
הריאליסטית ,וכך דוחף את הקוראים לחיפוש אחר חוקיות אלטרנטיבית ,ובונה את
הציפיות הז׳אנריות שלהם מחדש .הוא מערער על מרכזיותה של הדמות ברומן ועל
ההבחנות ההיררכיות בין עיקר וטפל ומדגיש כי הזיכרון ,נושא מרכזי ברומן ,משמר
דווקא את הפרטי והצדדי ומבוסס בעיקר על רשמים חושיים .הניסיון לייצוג ספרותי
של הזיכרון באופן רב חושי ,מועבר ברומן על ידי ייצוג רב-ז׳אנרי ,הנמצא על הטווח
שבין שירה ופרוזה וכולל גם ערבוב מדיומים :מוסיקה וציור .זו ההנמקה שנותנת
שטהל לכך שמטאפורות מתחומים שונים שאינם מילוליים כמו משתלטות על
הטקסט.
בפרק השלישי מגיעה הכותבת אל הטענה המרכזית של הספר ,הנוגעת ל״עניין של
הופמן בייצוג החוויה הסובייקטיבית והאינדיווידואלית של ה׳אחר׳ ,במיוחד כשהיא
נתפסת כעומדת למול הדומיננטיות הכוחנית של אידיאולוגיה המטיפה להומוגניות״
( )100והאופן שבו היבטיו הצורניים של הטקסט מייצרים הזרה וזרות והופכים את
הטקסט עצמו ל״אחר״ .הפרק עוקב אחר שימושיו הלשוניים של הופמן במילים
משפות זרות כמטאפורה לחוויית הזרות וכטכניקה המדירה קוראים מן הטקסט,
באמצעות קריאה בספר יוסף ובכריסטוס של דגים .הדיון בכריסטוס של דגים מדגים
גם כיצד מאלץ הופמן את קוראיו להחזיק בו-זמנית בשתי סכמות ז׳אנריות – שירה
ופרוזה – ולהחיל את נורמות הקריאה של שתיהן יחד על הטקסט ,טכניקה המייצרת
תחושת זרות .הפרק מסתיים בדיון בספר גוטפרשה שראה אור ב 1993-ובו מוזכר
אבות ישורון :״הזמן היטיב גם עם הילד יחיאל פרלמוטר /.הוא ישב בקראסניסטאוו,
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על גלגל המים /של הטחנה .במוח השירי שלו נצצו פנינים״ 6.נוכחותו של ישורון בספר
אינה מקרית ,ושטהל אכן מבקשת להצביע על קווי דמיון רבים בין השניים ,המרכזי
שבהם ,לטענתה ,הוא שבירת חוקי השפה והנורמות הספרותיות של השימוש בה
מתוך ניסיון לייצג את זרות העברית לדובריה .כך מחדדת נוכחותו של ישורון את
התכוונותו הפואטית של הופמן.
הפרק הרביעי שנקרא ״האם יודע הופמן ׳מה שלומך דולורס׳?״ מהווה מעין הדגמה
מפורטת לטענות הספר עד כה ,ובו קוראת הכותבת את הרומן מה שלומך דולורס,
שפורסם ב 1995-כניסיון לייצוג זהות שהווייתה חצויה בין הקולקטיב לזהות
הפרטית .הופמן מנצל את תפיסת הנשיות בתרבות לא רק כ״אחרת״ אלא גם
כמפוצלת ומפולשת ,וממזג את דמותה הספציפית של דולורס עם נרטיבים אפשריים
של נשים שונות .תוך כדי כך מוצג סיפורה של דולורס כסיפור של שפה ושל מאבק על
אלטרנטיבות לשוניות ,המבקש להציב אלטרנטיבה לשפה ההגמונית .שטהל קוראת
את לשון הגוף השני בספר באופן מעניין ,כדיבור מונולוגי פנימי של הגיבורה אל עצמה,
המבטא היקרעות בין ספציפיות לריבוי .שפתה של דולורס מנסה לבטא הן את
כפיפותה לייצוגים סטראוטיפיים והן את התקוממותה נגדם ,והיא באה לבקר את
ההיררכיה ״המעמידה את הסיפור הגברי כסיפור קאנוני ואת זה הנשי כספק סיפור,
ספק אוסף של פרגמנטים דומים זה לזה״ ( .)172זהו הרומן היחיד של הופמן שאין בו
זיהוי בין דמותו הביוגרפית ובין דמות המספר המציג עצמו כמחבר הטקסט ,ובמובן
זה מהווה ניסיון הקשבה מרכזי ל״אחרות״ ,בו הופמן כמו משתיק את ה״אני״ לטובת
קולה של דולורס.
הפרק החמישי והאחרון בספר מהווה מצד אחד סיכום של הטענות שהועלו בו,
ומצד שני מציג אותן מפרספקטיבה חדשה .עיסוקו של הופמן ב״אחרות״ על גוניה
השונים מובן כעת כניסיון לחקור את מהותו וטבעו של בן האנוש ,תוך חיפוש אחר
מודל ה״אדם המדוייק״ מתוך חתירה לכלל ניסוח פואטי-ספרותי של הישות
האנושית .שטהל מכנה חיפוש זה פרויקט של ״אנתרופולוגיה ספרותית״ ,בו בכל אחד
מן הרומנים מציב הופמן תחת זכוכית מגדלת מרכיב מסוים מתוך שלל מרכיביה של
דמות האדם :המוות ,האלוהות (ומתוך כך גם האהבה) ויחסי גוף ונפש ,כאשר
ביצירתו האחרונה ,מצבי רוח ,הוא חוזר ומאגד את שלל המרכיבים הללו לכדי דמות
שלמה .באמצעות קריאה ברומן הראשון של הופמן ,ברנהרט ( ,)1989דנה שטהל
בעיסוקו של הופמן במוות ובמחזוריות הלידה והמוות; באמצעות דיון ברומן הלב
הוא קטמנדו ( )2000מוצגת טענתה בדבר חקירת האלוהות ,המתגלה ברגעי
ההתגברות על המרחק שבין אדם לאדם באמצעות האהבה; ועל ידי קריאה ברומן
מצבי רוח ( ,)2010מוצג קוצר ידו של הסופר בתיאור האדם ,המנסה לחבר את
הניגודים שבין גוף ונפש ,כתיבה וחיים .מצבי רוח מוצג כסיכום ,גם אם פסימי מעט,
של ״הפרויקט ההופמני״ כפי שהוא מכונה על ידי הכותבת :״פרויקט בעל אופי
מטאפיזי ,שבו הדמויות הספציפיות (ולפרקים האוטוביוגרפיות) משמשות בעצם
כחומרים המעצבים את דמות האדם הכללית שהופמן שואף לרדת לפשרה״ (.)13
ספרה של שטהל מזמין אותנו להתבונן בקורפוס השלם של יצירת הופמן ולקרוא
אותה מחדש – "מבפנים" ולא "מבחוץ" ,ומבעד לפריזמה רחבה המאפשרת להתעכב
על הנושאים השונים והמגוונים שעולים בה .הספר נוגע בלב התזה ההופמנית
ומשרטט בקווים זהירים ומדויקים את השאלות הגדולות שיצירותיו מעלות ,הנוגעות
באופנים שונים בגבולות האתיים של הייצוג הספרותי .הפרספקטיבות השונות
 6הופמן ,יואל .1993 .גוטפרשה .ירושלים :כתר.25 .
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הרווחות במחקר הופמן ,כמו הפילוסופיה המזרחית ביצירתו ,שילוב לשונות זרות
ואופיים הפוסטמודרני של הטקסטים ,נארגות באופן משכנע ומרשים לכדי תזה אחת
– חתירתו של הופמן אחר הייצוג הספרותי הנאמן למהות האנושית ,או ״לאדם
המדויק ביותר שאנחנו זוכרים״7.
Chen Edelsburg
Tel Aviv University

 7הופמן ,יואל .2010 .מצבי רוח .ירושלים :כתר.137 .
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השירה מאין תִּ ָמצֵא?
סקירה על הספר דליה רביקוביץ בחיים ובספרות מאת גדעון טיקוצקי .הוצאת
אוניברסיטת חיפה וידיעות אחרונות 482 .2016 .עמודים 118 .ש"ח .
פרסום ספר עיון חדש על דליה רביקוביץ הוא יום חג .שכן ,למרות התחושה שדמותה
ושיריה של רביקוביץ נוכחים בקביעות בשיח הציבורי והמחקרי ,הרי שהלכה למעשה
– ובדומה לתמונת המצב במחקר השירה העברית בכלל – ישנן יצירות ספציפיות,
סוגיות ,תהליכים ומאפיינים פואטיים מרכזיים כה רבים של יצירתה שלא זכו כלל
לעיון ולמחקר .גם ביוגרפיה ראויה על רביקוביץ עצמה טרם נכתבה .התחושה הזו
בולטת במיוחד בשנים שחלפו מאז  ,2011שנת פרסומו של קובץ המחקרים המקיף
כתמי אור :חמישים שנות ביקורת ומחקר על יצירתה של דליה רביקוביץ ,בעריכתן
של חמוטל צמיר ותמר ס .הס.
אל השקט המחקרי היחסי הזה נכנס ספרו של גדעון טיקוצקי .כבר בפתיחת דבריו
הוא בוחר להציג את המחקר על אודות רביקוביץ ,כמעין "שדה חרוש" ,שבו בולטים
שני כיוונים עיקריים ,דיכוטומיים – השלב המוקדם ,שמועד לדבריו ל"כשל ביוגרפי
[ ]...כלומר לזיהוי חד-משמעי של היוצרת עם הדוברת בשירתה" ,והשלב המאוחר,
המוצג כ"סד תיאורטי ופוליטי" ש"לא תמיד נקשר מהותית אל יצירתה" ( .)15מכאן,
שאת ספרו מציג טיקוצקי כחיבור שבא למלא את המחסור בדיון מונוגרפי ,ביקורתי-
שיטתי על יצירת רביקוביץ .זוהי הצהרה מבטיחה ,המעוררת תקווה וציפייה .ואמנם,
אפילו מבט שטחי בספר מעיד על העבודה הרבה שהושקעה בו – כמעט מחצית ממנו
מוקדשת לנספחים הכוללים תיארוך מקיף וראשון מסוגו לכל יצירת רביקוביץ:
משיריה ,דרך רשימות שונות שפרסמה ועד לפזמוניה שהולחנו .לאלה מצטרפים
טיוטות מעיזבונה ,ציוני דרך בחייה ,מפתחות מפורטים וביבליוגרפיה נרחבת .דומה
כי טיקוצקי ערך בראש ובראשונה מחקר ארכיוני רחב ,פילולוגי באופיו .זהו מחקר
אחראי ,יסודי ,עשיר ,ידעני וחסר תקדים בהיקפו ,שהווה בסיס לקובץ השירים
הגנוזים של רביקוביץ בעריכת טיקוצקי ( ,)2016ואמור היה להוות יסוד גם לאותו
עיון מונוגרפי מובטח בספר שלפנינו.
אלא שההבטחה לעיון כזה מתממשת באורח חלקי בלבד .ראשית ,הספר טווה
חוטים לרוב ,אך קשה לראות כיצד הם מצטרפים לאריג אחד ,וכבר מן המבנה שלו
עולות סתירות רבות .לכאורה ,הוא ערוך במתכונת ליניארית-כרונולוגית :חלקו
הראשון מוקדש ל"שנים המעצבות" ביצירת רביקוביץ ,אלה שקדמו והובילו לפרסום
אהבת תפוח הזהב ,קובץ שיריה הראשון ,ובחלקו האחרון הוא מגיע לספר השלישי,
המסמן את השלב המרכזי בכתיבתה ,שטיקוצקי מגדיר כ"תור הזהב" שלה .את
תהום קורא ,קובץ שיריה מ 1967-הוא מתאר כבר כמבַ טא "דריכה במקום" ()268
ואולי משום כך אינו עוסק בו .אך גם השלבים המאוחרים ורבי הערך של יצירת
רביקוביץ – משנות השמונים של המאה העשרים ועד שנות האלפיים ,שכללו שינויים
מהותיים באופי שירתה ובפואטיקה שלה ,לצד פרסומים בפרוזה – אינם נדונים בספר
באופן מובחן ושיטתי .לא מוקדשים להם פרקים נפרדים והם מיוצגים בו לכל היותר
בחטף ,באמצעות אזכורים של שירים בודדים מתוך אהבה אמתית ( ;)1986ואמא עם
ילד ( .)1992הבחירה הזאת ,שאינה מנומקת ישירות בספר ,מעוררת תהיות והופכת
את הדיון השיטתי כביכול לחלקי ולא שלם.
יתר על כן ,אולי בשל החשש מפני מה שהוא מגדיר כ"כשל ביוגרפי" מצד אחד
ו"כשל תיאורטי" מצד שני – טיקוצקי כמו פוסח על שתי הסעיפים ובוחר שלא
להעמיק באף אחד משני הכיוונים הללו .כך למשל ,כותרת הספר ,דליה רביקוביץ
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בחיים ובספרות ,בונה ציפייה מתבקשת לדיון בעל מאפיינים ביוגרפיים ,וגם בהקשר
זה בחירותיו של טיקוצקי מתמיהות .מצד אחד ,הוא נזהר כמו מאש מפני הדיון
הביוגרפי הרווח בחייה של רביקוביץ ובעיקר בהשפעתם של אירועים מכוננים
שחוותה על יצירתה .הזהירות הזו גובלת באבסורד כאשר מותו הטרגי של אביה של
רביקוביץ – ללא ספק אחד האירועים המעצבים בחייה – מוזכר בספר בעקיפין בלבד,
תוך התייחסות לתקופה שלאחריו" :כחודשיים לאחר מות אביה ,כשעקרה עם אמה
ושני אחיה התאומים לקבוצת גבע בעמק יזרעאל" (עמ'  .)27הפרטים על מותו של האב
נלווים לתיאור הזה בהערת שוליים בלבד.
מצד שני ,בספר משולבות לא אחת אנקדוטות ביוגרפיות המבוססות בעיקר על
דבריה של רביקוביץ בראיונות שונים ,שטיקוצקי מבקש להאיר באמצעותם את דיוניו
בשירים ובדימוי שלה כמשוררת ,אך תרומתם להבנת השירים מוטלת לא אחת בספק,
ולעתים אף יוצרת הגחכה של המעשה הפרשני כולו .כך ,למשל ,אנו למדים כי השיר
האייקוני "אהבת תפוח הזהב" נכתב לזכרו של ...תפוז ,שרביקוביץ אכלה בעודה
חיילת משועממת ( ,)113-112ולחלופין – כי ה"בגד" מבוסס על אירוע שבו צפתה
רביקוביץ בילדותה ,של עכבר הנשרף במלכודת ( .)188טיקוצקי מביא את האנקדוטות
הללו כדי לעמוד ,כביכול ,על "המרחק האסתטי" שבונים השירים ,אך לא ברור אם
יש בהן אכן ערך של ממש.
בה בעת – טיקוצקי נמנע בדרך כלל מ"קריאות קרובות" ונרחבות בשיריה של
רביקוביץ .גם כאשר הוא מצהיר שיערוך קריאה כזאת בשיר "הבגד ,למשל ( ,)187הוא
בוחר בפרשנות הנעה במהירות מסחררת בין אותן אנקדוטות ביוגרפיות לעיונים
אינטרטקסטואליים מגוונים (בשיר "הערבי שמת בשריפה" ,בשיר גנוז מוקדם של
רביקוביץ עצמה ובשירים של משוררים אחרים) ,ועד להבלחות תיאורטיות אל משנתו
של לוינאס .השיר עצמו אינו זוכה לעיון הצמוד והמתמסר המובטח.
זאת ועוד – קשה לחלץ מספרו של טיקוצקי תזה מרכזית או רעיון פרשני מוביל
המתפתח לכל אורכו ,אך אחת הטענות החוזרות ונשנות בו נוגעת לפער שבין הפרסונה
של רביקוביץ כמשוררת וכדמות ציבורית (טיקוצקי משתמש בהקשר זה במושג
"סמכות המחבר") ,לבין השירים עצמם .הוא בוחר להציג את שירתה ,שלעתים
קרובות נדמית כ"ווידויית" ו"חשופה" ,דווקא כמבוססת על הצפנות ,אירוניה
ומשחקי מסכות .זוהי טענה מעניינת ורבת משמעויות ,אך גם כאן – דומה שכדי לבסס
אותה הדיון חייב לשמור מרחק בטוח מן השירים עצמם :האם בשל הנחת "השדה
החרוש" של טיקוצקי? או משום שלפני ואחרי הכול שירתה של רביקוביץ נושאת
מטען רגשי עצום ,מאיים לעתים ,שפורץ מבעד למסכות הללו? כיוון שכך ,תיאור כזה
של שירת רביקוביץ כמו מנטרל את המטענים הללו .תחושה דומה עולה גם מתוך
יחסו של טיקוצקי ליסודות הפוליטיים בשירת רביקוביץ :הוא שב ומוחה כנגד זיהויה
כ"משוררת הבולטת של השמאל" ( )287ומבקש להציג אותה דווקא כמי שלא בחרה
להשתייך למחנה פוליטי מסוים .לטענתו ,ה"פיצול פנימי" בשירתה מעיד על שאיפתה
למעין "הומניות אוניברסלית" ,שעמדה פוליטית ישירה עלולה לחטוא לה.
את הדיון בשירים מחליף עיון מפורט באזורי השוליים של יצירת רביקוביץ .לפיכך
פרקים שלמים בספר מוקדשים לאותם חלקים של יצירתה שכמעט ולא נדונו במחקר.
בין היתר :רשימות הביקורת שלה על ספרות ועל נושאים אחרים ,הפרוזה שלה וגם
הפזמונים שכתבה ,על הקשריהם האקטואליים .למרבה הצער ,למרות ִחנם הרב של
הטקסטים הללו ,מרביתם אינם מעניינים במיוחד או חושפים משנה ביקורתית או
הגותית סדורה .כמו כן שזורים בהם דיונים ב"חילופי נוסח" ובטיוטות מוקדמות של
כמה משירי רביקוביץ ,ואף ,כאמור ,ציטוטים נרחבים מתוך ראיונות שנערכו עמה
לאורך השנים .לדיונים כאלה באזורי השוליים של היצירה יש אכן תרומה משמעותית
למחקר של יוצרים רבים ,בספרות העברית ומחוץ לה ,אך דומה שהערך המוסף שלהם
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במקרה של רביקוביץ אינו כה גדול ,ועל כן הם מעוררים לעתים תחושת החמצה
ואינם נושאים בשורה של גילוי מהפכני .יתר על כן ,שירתה של רביקוביץ כבר תוארה
בעבר כשירה מרוכזת-מזוקקת ,גביש יהלום .אפשר לטעון כי המורכבות המסעירה
שלה מאפילה על כל אנקדוטה העולה מרשימת ביקורת כזו או אחרת שפרסמה או
מעבודת סמינר נשכחת שכתבה במסגרת לימודיה באוניברסיטה .דווקא הדיון הרהוט
ומלא האהבה וההערכה של טיקוצקי במכלול יצירת רביקוביץ מעורר שוב ושוב
ציפייה לשיבה אל השירים ,אך היא נכזבת.
זאת ועוד :על אף ההתכוונות המונוגרפית שלו הספר חולף ביעף על פני מכלול
הקשרים מרתקים ,שכל אחד מהם היה ראוי בהחלט לדיון מעמיק נוסף ,אך הניסיון
להזכיר את כולם הוא לא אחת בבחינת "תפסת מרובה לא תפסת" .בולטות ביניהם
בעיקר סוגיות הקשורות להשפעה ולהשראה ,ובהן ההקשר הדורי שבתוכה נכתבה
שירת רביקוביץ ,ובראש ובראשונה הזיקות המעניינות שבינה לבין שירתו של זך;
קשריה עם לאה גולדברג ,עם ברוך קורצווייל ועם ברונו בטלהיים; ההשפעה
הריתמית של שירת ימי הביניים על שיריה המוקדמים והקשר העמוק שלה לשירת
רטוש .בספר נדונות גם סוגיות הנוגעות להתקבלות ,והשלכות שונות של קריאה שגויה
( )misreadingביצירתה.
מדבריו של טיקוצקי עולות לא אחת טענות פורצות דרך ,שכל אחת מהן יכלה
להוות בסיס לעיון שלם בשירתה של רביקוביץ ובפואטיקה שלה ,אך מרביתן נזכרות
בו בקצרה בלבד ואינן זוכות לפיתוח של ממש .אפשר להזכיר ביניהן את נטייתה
המוקדמת של רביקוביץ ללשון המקרא כמעין "שפה זרה" ,שפיצתה על היותה
המשוררת היחידה בת-הזמן שלא הייתה דו-לשונית; את חריגותה בקרב משוררי דור
המדינה; את היסוד הדיאלוגי של יצירתה; את התנועה המתמדת שלה בין המיסטי
והמיתי לבין היומיומי-הפרוזאי ועוד .יש לקוות שהטענות המרתקות הללו יפתחו
פתח לחוקרים ולמחקרים עתידיים שיעמיקו וירחיבו בהם.
במידה מסוימת ,החיבור שלפנינו יכול להעיד בין היתר על המבוכה שבה מצוי מחקר
הסיפורת והשירה העברית בן זמננו .כמעט כמאה שנה לאחר עלייתה של "הביקורת
החדשה" ,שקראה לדבקות אדוקה בטקסט השירי ולהתעלמות מוחלטת מן
ההקשרים הסובבים אותו ,ולאחר הפנייה ההפוכה ,הפוסט-סטרוקטורליסטית ,אל
פרשנות המבוססת דווקא על זהותם של היוצרים ,שגובתה בהקשרים תיאורטיים
שונים ,ממגדר עד פוסט-קולוניאליזם ,בשנים האחרונות דומה לעתים כי הישועה
הפרשנית תגיע דווקא מן הפילולוגיה ומחומרי ארכיון נשכחים ,שיעניקו למחקר מעין
"חומריות קונקרטית" של מקורות ראשוניים .וכך ,כל גילוי של שיר נידח שלא פורסם
נתפס כבעל ערך ,כל בדל מידע מראיון נשכח הופך מכריע ,כל שכבה ארכיאולוגית
ב"תל" היצירה מוצגת כמציאה מרגשת .אך למרבה הצער ,לא תמיד כך הם פני
הדברים .צריך לשאול :האם יש לגילויים הללו משמעות מבלי לשוב אל הגרעין ,אל
השירה עצמה? ואם לא – היכן היא ִתמָ צֵ א?
Maayan Harel
The Open University of Israel
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איים זעירים של קרבה וחמלה
סקירה על הספר הפרעות אישיות בספרות הישראלית מאת שגית בלומרוזן-

סלע .הוצאת רסלינג 280 .2017 .עמודים 84 .ש"ח

עיצוב העטיפה של הספר הפרעות אישיות בספרות הישראלית יוצר ציפייה לדיון
מרתק בהתנהגויות אנושיות ,שחורג מתחום הספרות ושופך אור גם על חיי היומיום
שלנו כמו גם על אנשים שסובבים אותנו .הקריאה בספר מתעלה מעל לציפיות הללו:
הספר מרתק בקריאה ראשונה ואף מושך לחזור ולעיין בו שוב ושוב ,במיוחד לאוהבי
הספרות הישראלית ולמוצאים ענין בתובנות פסיכואנליטיות ,אך לא רק עבורם.
בספר מוצגת באופן ברור וחד משמעי עמדה פרשנית שמבוססת על מסורת החשיבה
הפסיכואנליטית מפרויד ועד ימינו ,החל מנקודת המוצא הקלינית שמוגדרת
בראשיתו (הפרעות אישיות) ,המשך בהגדרות ובהסברים שניתנים לכל הפרעת
אישיות ,וכלה בניתוח יצירות הספרות לאור התובנות הללו .לכאורה ,מנוסחת מטרה
שכוללת תועלת הדדית לספרות ולפסיכואנליזה :תרומה של פריזמת הפרעות
האישיות להבנת היצירות ותרומה של היצירות להבנה מוחשית יותר של הפרעות
האישיות .למעשה ,ניתן לקרוא את היצירות ללא הידע הפסיכואנליטי ,וברובן הן אכן
נכתבו ללא כוונה שכזו ,כפי שהכותבת מעידה על כך בעקבות שיחותיה עם חלק
מהיוצרים .גם הפרעות אישיות אינן נזקקות ליצירות הספרות לצורך הנהרתן ,כפי
שניכר בזכות אופן הכתיבה הבהיר והמרתק של הכותבת .הן ניתנות להבנה גם בפני
עצמן .עם זאת ,הכותבת יוצרת שפת תיאור אינטגרטיבית שמשלבת עיון בדמויות
הראשיות ביצירות עם מאפייני הפרעות אישיות ויוצרת מעין רובד נרטיבי נוסף,
בקריאה רגישה וחומלת .למעשה ,נראה שניתן למצוא מרכיבים רבים של הפרעות
אישיות בביוגרפיה של רוב הקוראים כך שהספר מאפשר להתקרב לא רק לדמויות
הספרותיות אלא גם למצבי תודעה פנימיים ולהתנסויות אישיות של הקורא.
דוגמה בולטת לכך ניתן לראות בתחושות הביקורתיות והניכור של חזי ,גיבור
הרומן זבובים של מגד .הקושי של חזי לבטא רגשות שליליים או חיוביים ,הקושי שלו
ליהנות מהנאות החיים ולהתמסר להן מוסבר כביטוי של הדחקת חרדות ואכזבות
אותן ידע בעבר ,בראש ובראשונה מצד הוריו ובהמשך בשל אהבתו הנכזבת לחברתו
לכיתה ולעגם של חברים אחרים .למרות הנתונים המעטים שהרומן מספק אודות
אירועי עבר אלה ,יש בהם די כדי להסביר את התפתחות ההפרעה הסכיזואידית כפי
שמתבטאת בשלל אירועים בהווה הסיפורי :הקושי לבטא אמפתיה בשיחות נפש,
הביקורת הגורפת על החברה ,ההתמכרות לצבירת ידע מצד אחד וההימנעות מעבודה
סדירה מצד שני ועוד .כל אלה עלולים לעורר תגובה של ריחוק או תמיהה מצד הקורא,
אולם לאור ההתאמה למאפייני הפרעות אישיות ,ניתן להבין ואף להצדיק את
בחירותיו של חזי בסיטואציות השונות.
לעיתים ניתן למצוא דמיון בין מאפיינים של הפרעת אישיות מסוימת לבין שלב
בהתבגרות .כך למשל ,יש דמיון ניכר בין חוסר היציבות שמאפיין הפרעת אישיות
גבולית לבין מאפייני התנהגות בגיל ההתבגרות ,בשל הקונפליקט השכיח בין הצורך
באוטונומיה לבין הצורך באהבה ובתמיכה .תיאור מאפייני ההפרעה והנסיבות בהן
היא נוצרת בעמודים  97–90נקרא בנשימה אחת ונראה שאין קורא שלא יזהה קווים
מסוימים בעצמו או בקרובים אליו ,לפחות באופן חלקי .הכותבת בחרה להתבונן
בדמות של דולי ברומן דולי סיטי מאת אורלי קסטל-בלום ,ואכן הדמות משקפת
באופן מובהק במיוחד מאפיינים כמו חוסר יציבות ,תחושת ריקנות ,התפרצויות זעם
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ורעיונות פרנואידיים .דמויות רבות במחזותיו של חנוך לוין ,למשל ,מבטאות גם הן
מאפיינים דומים.
ענין זה מעורר את השאלה של הצדקת ההתאמה בין הפרעה כזו או אחרת לבין
היצירה ועד כמה התואם הוא מובהק .יתר על כן ,עולה כאן השאלה העקרונית של
עצם הצורך להביא עמדה או אבחנה פסיכואנליטית כדי לנתח יצירה מסוימת ,שבה
מאפיינים אלה ברורים גם ללא הוספת המישור הפרשני הפסיכואנליטי .שאלת הצורך
בפרשנות הפסיכואנליטית עולה במיוחד בפרק השביעי ,בו מנתחת הכותבת "מקבץ
הפרעות אישיות נרקיסיסטית ,הימנעותית ,תלותית וסכיזוטיפלית בהאישה הגדולה
מן החלומות מאת יהושע קנז" (עמ'  .)261–227גם קנז ,כמו סופרים אחרים עימם
שוחחה הכותבת ,לא הכיר בעת הכתיבה את הספרות הקלינית שעוסקת בהפרעות
אישיות .עובדה זו לא רק שאינה בעייתית ,היא אף חשובה ועשויה לפעול לטובת
ההצדקה של השימוש בפרשנות פסיכואנליטית להבנה טובה יותר של יצירות ספרות.
הכותבת מנתחת ארבע דמויות ומראה כיצד הן עונות למאפייני הפרעת אישיות
מסוימת :ההונגרי פועל בהתאם למאפייני הפרעת אישיות הימנעותית – נמנע
מקשרים ומחטט בנפשו ,ציון מונע ממאפייני ההפרעה הנרקיסיסטית ,בוגד סדרתי
באשתו ומכה אותה ומתעלם מכאבו של בנו ,שמוליק שקשריו תלותיים ובעייתיים,
והוא חושב מחשבות דלוזיונליות ומתקשה להבחין בין מציאות לדמיון ,ולבנה בעלת
האישיות התלותית שכמהה לדמות האם ולמגע בכלל.
כאן חורגת הכותבת מאופן הכתיבה עד כה וממריאה למישור גבוה יותר ,של 'רוח
התקופה' ,כפי שזו משתקפת בכתבי מייסד פסיכולוגיית העצמי ,היינץ קוהוט .קוהוט
יוצא מנקודת מוצא קיומית-פילוסופית לאחר הטראומה של מלחמת העולם השנייה
והתפרקות ערכי ההומניזם ,ומנסח בשורה קיומית ופסיכואנליטית כאחד :בעיות
שנוצרות בעקבות תחושות הייאוש ,השעמום ,הדיכאון והריקנות לא יכולות להיפתר
בין האדם לבין עצמו ,אלא רק על ידי מילוי החלל הקיומי ביחסים
אינטרסובייקטיביים ,שמבוססים על אמפתיה ומאפשרים התפתחות עצמית בריאה
בעזרת שיקוף ,תשומת לב ואף מיזוג עם אחרים ,שמתפקדים כזולתיעצמי (חיבור שתי
המילים לאחת היא אחד מחידושיו של קוהוט) מיטיבים.
הכותבת נוטעת כל אחת מהפרעות האישיות בהקשר של פסיכולוגיית העצמי
ומראה כיצד חוסר או לקות ביחסים הראשוניים הובילו ליצירת ההפרעה .בעיות
פסיכולוגיות כמו תפיסת הזולת כמכאיב ופוגע ,חוסר חיות של העצמי וקושי ביצירת
עצמי לכיד מתוארות כבלתי פתירות במסגרת הסיפורית ,וכאן חורגת הכותבת
מתיאור למתן סיבה .חוסר ההצלחה בפתרון הבעיות "תואם את אמירתו של קוהוט
כי למרות הניסיונות האין-סופיים להשיג לכידות ,חיות והרמוניה ,קשה להשיגן []...
בלא טיפול מעמיק" (עמ' .)248
עמדה זו מתמצתת את לוז המהלך בספר :יש תואם בין ההמשגה הפסיכואנליטית
של הפרעות האישיות במציאות לבין מאפייני הדמויות ברומנים השונים .למעשה,
בעיותיהן של הדמויות אינן יכולות להיפתר אלא בטיפול מעמיק ומאחר שזה אינו
ניתן בדרך כלל ביצירה ספרותית ,הדמויות 'נידונות' להישאר באומללותן .בנקודה זו
ראוי להעלות שתי הסתייגויות ,שתיהן נובעות מהמחקר שדן בקשרים אפשריים בין
ספרות לבין פסיכואנליזה (ולא מנקודת מבט חיצונית) :ההסתייגות הראשונה היא
שיחסי שיקוף והמחשה של תופעות פסיכולוגיות הם רק כיוון אחד בשלל הקשרים
בין ספרות לבין פסיכואנליזה ולכן יש להיזהר (ולטעמי אף להימנע) מלצמצם את
עיקרה של יצירת הספרות לשיקוף תואם או אף להמחשה של הפרעות האישיות.
אינספור הוגים ניסו להגדיר את טיבה של יצירת הספרות ,וצר המקום מלהציג אפילו
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תמצית של מהלך זה ,אולם די לומר שיצירת ספרות טובה היא עולם שלם והיא
קיימת בזכות עצמה ,כפי שהיטיב לנסח זאת ויטגנשטיין1.
ההסתייגות השנייה היא שבהקשרים רבים ,החל מכתביו של פרויד ,דרך כתבי
קליין ,ויניקוט ובולאס ,ואף אצל קוהוט שהוזכר לעיל ,ההתייחסות והשימוש
ביצירות ספרות הינם כאל מקור-השראה וכמקור לפתרון בעיות טכניות ותאורטיות
בטיפול הפסיכואנליטי .קוהוט אף מתאר את קפקא ויוג'ין אוניל כמטרימים את רוח
התקופה ביצירותיהם ,כך שיצירותיהם אינן שיקוף אלא תחזית ,או המשגה שקודמת
למציאות בפועל .לסיכום ,הספר מומלץ בחום במסגרת דיון על יחסים רצויים
וקיימים בין ספרות לבין פסיכואנליזה ,הן מצד העניין הרב בתכניו והן מצד שאלת
היחס בין התחומים.
Dorit Lemberger,
Bar Ilan University

–The work of art is the object seen sub specie aeternitatis." Wittgenstein, Ludwig. Notebooks 1914
1916, ed. Georg Henrik von Wright and Gertrude E. M. Anscombe, trans. Gertrude E. M. Anscombe.
Oxford: Basil Blackwell, 1961. p. 83; "The work of art does not seek to convey something else, just
itself." Wittgenstein, Ludwig. Culture and Value: A Selection from the Posthumous Remains, ed.
Georg Henrik von Wright, trans. Peter Winch. Oxford: Basil Blackwell, 1998. p. 67.
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BEHOLD THE MAN: JESUS IN ISRAELI ART by Amitai Mendelsohn.
Trans. Simon Montagu, Carol Sutherland, and Richard Flantz. Jerusalem:
Magnes Press. 2017. 312 pages.
The past decade has seen a wealth of new scholarship on the relationship
between Judaism and Christianity, as well as Jewish culture and its
engagement with Christian iconography. Until now, those studies have largely
focused on texts: from Peter Schaefer’s and Daniel Boyarin’s work on ancient
Jewish and Christian texts and the entangled relationship of Judaism with
early Christianity, to the modern scholars – including Neta Stahl and Matthew
Hoffman – who have explored Jewish philosophical and literary engagement
with Jesus and Christianity. Some of these scholars, along with the Israeli art
historian Ziva Amishai-Maisels, have also touched on Christological
influences in Jewish visual culture. However, until now there has been no
attempt to create a comprehensive account of Christian imagery in modern
Jewish art or to broadly explore the cultural relationship between Jewish
artists and Christian iconography, particularly the figure of Jesus.
Amitai Mendelsohn’s Behold the Man: Jesus in Israeli Art, steps into this
gap. Written to accompany an exhibition on display at the Israel Museum in
Jerusalem (also curated by Mendelsohn) in 2016–17, this volume is perhaps
too narrowly titled: its subject actually extends somewhat beyond the
boundaries of Israeli art, and beyond a focus on representations of Jesus.
Behold the Man contextualizes the relatively brief history of Israeli art about
Jesus within the much broader field of over a thousand years of Jewish thought
and writing about Christianity. As Mendelsohn notes in his introduction, his
study is focused on “identifying and discussing the sources that influenced the
works of generations of Jewish and Israeli artists,” (15) and this includes not
only artistic sources, of which he provides plentiful examples, but also
philosophical and literary ones.
The chapters are organized both chronologically and topically, and the volume
begins with two chapters that survey the history of the engagement with Jesus
and Christianity in Jewish thought, literature, and modern art. Chapter One,
“In the Shadow of the Cross,” draws its title from a line in a Uri Tzvi
Greenberg poem, a Hebrew and Yiddish Expressionist poet who was drawn
to the figure of Jesus in the early twentieth century. This chapter nicely
summarizes a variety of secondary sources on Jesus in Jewish thought and
literature, beginning with the medieval Sefer Toldot Yeshu (History of Jesus)
and continuing through twentieth-century Israeli writers like the poet Yona
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Wallach. Aside from an overreliance on secondary sources, this chapter
concisely contextualizes the visual art of the modern period within broader
artistic trends in Jewish culture.
The second chapter works in tandem with the first to offer a brief history of
representations of Jesus in modern visual art, and to introduce early artistic
engagements with Jesus by European Jewish artists, including Marc Chagall.
These artists laid the groundwork for later Zionist and Israeli artists by
“subvert[ing] his traditional significance in Christianity” (61). Mendelsohn
argues that their work transformed the way that Jewish artists perceived Jesus
and changed attitudes among Jewish artists regarding depictions and use of
Christian iconography in their work.
The rest of the book is largely focused on close readings of individual
artists, organized according to period, artistic movement, and ideology. This
allows Mendelsohn to indicate both change over time in Jewish, and later
Israeli, use of Christian iconography as well as draw connections between
artists with similar ideologies or aesthetics. This begins in Chapter Three with
an extensive discussion of E.M. Lilien, which is paired with less detailed
overviews of his contemporaries Boris Schatz and Abel Pann. Although all
three worked largely in Europe, they were also committed Zionists, and their
treatment of Jesus and Christian iconography reflected their ideological
commitments. Particularly in the case of Lilien, Mendelsohn carefully
connects images that recall the crucifixion, the crown of thorns, and the white
lily associated with the Virgin Mary to both Jugendstil, the artistic school to
which Lilien’s work belongs, and to elements of Zionist ideology, like the
masculine New Jew.
Chapter Four focuses on another early Zionist artist, Reuven Rubin, who,
like Lilien before him, made use of the figure of Jesus to comment on the
return of the Jews to the land of Israel. Rubin also personally identified with
Jesus, and Mendelsohn argues that his paintings reflect “the artist’s personal
identification with the anguish of Jesus the man” (109). Here Mendelsohn is
at his best, illustrating the way Rubin was influenced by various iconic
portrayals and poses associated with the artistic depiction of Jesus since the
Middle Ages. At the same time, he demonstrates the way in which Rubin
manipulated these classic images to reflect his commitment to Zionism.
The second half of the book is focused specifically on Israeli artists,
organized both thematically and in a roughly chronological timeline, such that
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the relationships between artistic movements as well as mentors and students
become visible. In some cases, Mendelsohn’s focus on these artists brings to
the fore work that has not been widely considered or discussed in the past, as
is the case with certain paintings by Moshe Castel, intimate and personal,
which have never been shown in public. However, in other cases
Mendelsohn’s analyses overreach here, as in the case of Mordecai Ardon, as
when he repeatedly claims an affinity between Ardon’s representations of the
kabbalistic sefirot and the cross with no clear support.
Discussions of contemporary Israeli art are among the strongest in the book,
however, contextualizing the artists within Israeli art history and international
art movements while pointing to the Christian iconography of the art as a
mode of reflecting on some of the most contentious elements of Israeli history
and politics, including war, the Israeli-Palestinian conflict, gender, and
violence. While occasionally the reference to political events is rushed or
parenthetical – for example, an oblique reference to the influence of the Yom
Kippur War on 1970s Israeli body art (219), a topic that seems to deserve
more attention – the depth and complexity of the analysis of this challenging
and dynamic art more than makes up for it.
Impressively, this volume also contains hundreds of high-quality
reproductions of both the images under consideration and many other pieces
that illustrate the historical circulation of various iconic Christological images
in Western art. Visually, it is a beautiful text, from the cover – which displays
a colorful relief image of an Igael Tumarkin sculpture – to the final page, an
image, cleverly shot from behind, of Mark Antokolsky’s sculpture “Christ
Before the People’s Court,” displayed in the exhibition hall of the Israel
Museum. The abundant images provide an essential accompaniment to
Mendelsohn’s analysis and enrich his readings.
Behold the Man: Jesus in Israeli Art fills a crucial void in recent scholarship
about the Jewish engagement with Christianity. Its comprehensive
consideration of the topic, as well as the generally complex and innovative
analyses of the art, make this a definitive volume for the study of the diversity
and depth of not just Israeli, but Jewish visual culture as a whole.
Melissa Weininger
Rice University
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גם "המפסידים" הם חלק מסיפור התיאטרון בתקופת המנדט
סקירה על הספר היקים והתיאטרון העברי :במאבק בין מערב למזרח אירופה מאת תום לוי.
הוצאת רסלינג 369 .עמודים 79 .ש"ח
על כריכת הספר היקים והתיאטרון העברי :במאבק בין מערב למזרח אירופה מופיעה
סקיצה למופע "פרוספריטי" שעלה בתיאטרון הסאטירי 'המטאטא' ב .1934-בסקיצה,
מעשה ידיו של המעצב עמנואל לופטגלס ,נראית תל אביב כתפאורה של עיר ,הרחוב הוא
מעין במה ריקה ובשני צדיה חנויות לרוב .על במת העיר מעלה לוי כ 60-אנשי תיאטרון
יקים שפעלו בפלשתינה-א"י של שנות ה 30-וה 40-של המאה העשרים – שחקנים,
במאים ,מחזאים ומבקרים .הדרמה של בניית התיאטרון העברי ,שבה היו שותפים ,נבנית
מחדש באמצעות קריאה באין ספור מסמכים ארכיוניים ,יומנים ,מכתבים
ואוטוביוגרפיות ,קטעי עיתונות ,כתבות ,ביקורות ,מכתבים למערכת ומודעות,
פרוטוקולים של ישיבות בתיאטרונים וטקסטים ממחזות ומערכונים .מבעד למסמכים
הארכיוניים לוי ,בעצמו צאצא למשפחה יקית (נולד ב 1935-בברלין) ,מבקש לחשוף את
מאבקם של אנשי תיאטרון יקים להכרה כפולה :בהם ובמסורת התיאטרונית שהביאו
איתם ,ואגב כך להקים להם אנדרטה תיאטרונית.
נקודת המוצא של לוי היא כי דברי ימי התיאטרון העברי בתקופת המנדט נכתבו אך
ורק מנקודת המבט של אנשי היישוב ,וכיוון שאלה היו נתונים תחת ההגמוניה של יוצאי
מזרח אירופה ,האוסט-יודן ,נוצר נרטיב מוטעה ,שהתיאטרון העברי נבנה על טהרת
המסורת המוסקבאית של תיאטרון הבימה ,ושתיאטרון הקאמרי נולד בעקבות מרד
הצברים ,ש'הבימה' סגרה בפניהם את דלתותיה .מחקרו בא לתקן את ההיסטוריוגרפיה
המסורתית ,שאותה הוא קורא דרך ספרו של מבקר התיאטרון מנדל קוחנסקי,
התיאטרון העברי ,שהתפרסם ב .1974-הסיפור שלוי מגולל בפרקי המחקר נפתח בימי
'הבימה' בברלין ,כשהלהקה טרם התמקמה "בבית" ,ומסתיים בתהליכי הייסוד של
תיאטרון הקאמרי בתל אביב ,המשקפים כיצד אנשי תיאטרון יקים מצליחים להקים
תיאטרון ממוסד ,שלטענתו "הפך את הבמה העברית ממקדש ,שתפקידו לשמר ולרומם
את האידאלים של עם ישראל ,לבמה חילונית שמטרתה לשקף את האדם באשר הוא"
(.)328
את הכתיבה של לוי מאפיינת סקרנות אינטלקטואלית ,המלווה בסוג של תודעת שליחות
לספר את הסיפור של "המנוצחים" – אנשי תיאטרון יקים .מחקרו נע בין סוג של מיקרו-
היסטוריה לבין הצעה של היסטוריה חלופית ל"מיתוסים" על ו/או של מוסדות
התיאטרון העברי בתקופת המנדט .כתיבת היסטוריה היא תהליך בלתי פוסק של יצירת
מסורות ,עיבודן ,קנוניזציה שלהן ,הפיכת היסטוריה למיתוס ומיתוס להיסטוריה ,יצירת
תמונות עבר שונות וחלופיות ,הצגת פרשנויות שונות וכדומה .חידושי המחקר של לוי
מתבטאים בשלושה מעגלי פרשנות :בטוויית סיפור שמגולל את סיפורי הדחיה של
שחקנים מהגרים או פליטים; בפרישה רחבה ומפורטת של היזמות של אנשי תיאטרון
יקים להפיק תיאטרון בעברית ו/או בגרמנית וזיקתם לתיאטרון בעל אופי קברטי בידורי;
בחקר הנוכחות המשתנה של דמות היקה בזירת הבמה הקלה .מעגלי פרשנות אלה
מצטרפים למחקרים היסטוריים חדשים על התיאטרון העברי-ישראלי בכלל והתיאטרון
בתקופת המנדט בפרט (שנערכו החל משנות התשעים של המאה העשרים) שהיטו את
המוקד מהימים ההרואיים של 'הבימה' במוסקבה אל זוויות מחקר חדשות .ביניהן,
מרחבי תיאטרון בתקופת המנדט ,בכלל זה ,התפקיד החשוב של תיאטרון האהל והשחקן
מאיר מרגלית בתפקיד שוויק כאלטרנטיבה משחקית-תרבותית לשחקני 'הבימה'
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(ירושלמי ,1)2013.הזיקות בין תיאטרון עברי לתיאטרון יידיש (רוטמן ,2)2007 .ומחקרה
של שלי זר ציון ( ,3)2016אשר זרה אור על התפקיד החשוב של האליטה היהודית-גרמנית
בעיצובו של 'הבימה' כתיאטרון לאומי ועל הסיפור-החבוי של מרגוט קלאוזר ופועלה
למען הלהקה עד הקרע שהוביל להתפטרותה/סילוקה מתפקידה כמנהלת
אדמיניסטרטיבית של התיאטרון.
אמנותם של כל אנשי התיאטרון תלויה בשפה וברשת התפקידים השונים ,והשחקנים הם
הפגיעים והחלשים ביותר .בספרו של לוי משובצים מכתבים ששלחו שחקנים ושחקניות
למוסדות התיאטרון וסיכומי פרוטוקולים של ההנהלות המלמדים כיצד 'הבימה' סגרה
בפניהם את הדלת ,וכיצד הם לא מצאו את עצמם במסגרת תיאטרון האהל .זהו חומר
מרתק וממנו אנו לומדים על המאמצים האדירים של שחקנים להתקבל ל'הבימה' .כך,
למשל ,כותב השחקן זאב ברלינסקי בשנת " :1937אחרי ניסיון של שנים לקשור אתכם
קשר ביחס לכניסתי לתיאטרונכם נשאר זיק של תקוה בליבי לקבל תשובה חיובית []...
הנני חוזר על בקשותי הישנות ומקווה שתתחשבו עם עברי התיאטרלי ,כ"כ שגמרתי בית
ספר גבוה לתיאטרון בברלין של יסנר וסוף סוף תקבלו אותי לתיאטרונכם" (.)109
הפרוטוקולים המוסדיים מעידים על התנשאות כלפי אלה שמקרוב באו ,ודחיות בלתי
מנומקות של יוצאי או חניכי התיאטרון הגרמני .מצד אחד ,החומרים מאששים את
טיעונו של לוי כי הממסד התיאטרוני נשלט על ידי אנשי תיאטרון ממזרח אירופה ,שלא
אפשרו את התערותם של אנשי תיאטרון יקים ודחו את הנורמות התיאטרוניות שהביאו,
ומצד שני מסתבר ששדה התיאטרון העברי ,כמו כל שדה תרבות ,כפי שכבר למדנו
מהסוציולוג פייר בורדייה ,הינו זירה של כוח – יש בו שולטים ונשלטים ,יש בו יחסים
מתמידים של חוסר שוויון ,זהו שדה קרב על שימור או שינוי יחסי הכוחות הללו .במובן
זה ,המקרה של אנשי תיאטרון יקים אינו יוצא דופן ,והם לא היו היחידים שנדחו.
הדחיקה של יוצרי תיאטרון יקים לשולי השוליים של הסצנה מדרבנת אותם ליזום,
לכתוב ,לשחק ,לביים ולקדם תרבות .לוי מספק סקירה קפדנית מרובת פרטים של
היזמות התיאטרונית היקית ודומה שאין מיזם שחמק מעיניו ומידיו .מהמחקר המפורט
אנו לומדים שבין השנים  1942-1934נפתחו ונסגרו  11תיאטרונים דרמטיים פרטיים.
ביניהם' ,תיאטרון חדש' ,שנוסד בתל אביב ,בהנהגתו של הבמאי אלפרד וולף; 'תיאטרון
עברי חיפה' ,שנוסד ב 1936-על ידי בנו פרנקל וריכרד רוזנהיים ,ונתמך כלכלית על ידי
מועצת פועלי חיפה ,וכשהתפרק כעבור כשנה הצטרפו כמה משחקניו ל'תיאטרון עברי'
בתל אביב ,שהתארגן מחדש והעלה בין השנים  1942-1936שבע הפקות .ביניהן היה
המחזה של לאה גולדברג ים בחלון בבימוי הבמאי היקה אלפרד וולף .ניכר כי
לתיאטרונים פרטיים להומור ולסטירה ולמיני תיאטרוני קברט היה סיכוי גבוה יותר
להחזיק מעמד מאשר לתיאטרונים דרמטיים .כך ,בתל אביב בלבד פעלו במקביל
ל'מטאטא' תיאטרון כל הרוחות ,שבמידה רבה קרא תגר על 'המטאטא' ,ותיאטרון אף
על פי כן ,שהתחרה גם ב'מטאטא' וגם ב'כל הרוחות' .אבל היו גם כאלה שהשתקעו בחיפה
והפעילו מה שמקובל היה לכנות "אמנות זעירה" .כך ,זוג השחקנים הדה והנס בהל
שהגיעו מוינה עתירי ניסיון ,הקים את 'תיבת נוח – תיאטרון למיניאטורות' וכעבור זמן
 1ירושלמי ,דורית .2013 .דרך הבימוי :על במאים בתיאטרון הישראלי .מכון הקשרים ,אוניברסיטת בן גוריון ,באר שבע,
והוצאת כנרת זמורה ביתן ,דביר .אור יהודה .
 2רוטמן ,דיאגו .2007 .תאטרון יידיש בישראל .1988-1948 ,זמנים .45-38 .99
 3זר ציון ,שלי .2016 .הבימה בברלין :מיסודו של תיאטרון ציוני .ירושלים :הוצאת מאגנס.

264

)HHE 20 (2018

Reviews

פתח את 'מועדון אמנים בהל'  -קברט ברוח וינאית ,ברחוב החלוץ בהדר הכרמל ,היא
חיפה העברית שדמיינה את עצמה כתל אביב .את הטקסטים לתוכנית הראשונה של
'תיבת נוח' שעלתה ביולי  ,1936תרגמו המשוררים נתן אלתרמן ואברהם שלונסקי.
אלתרמן ,למשל ,תרגם את הפזמון שכתב הנס בהל שהוקדש לחיפה" :חיפה שלנו היא
עיר מפורסמת  /אין לבטל אותה סתם בשתיקה  /סדר יש בה בכמות מצומצמת  /ויתושים
בכמות מספיקה  /חיפה צועדת קדימה ,קדימה /,אף מבקרים בה אורחים מכל מין  /פעם
'אהל' פעם 'הבימה'  /ולפעמים גם החמסין /...אין דבר אין דבר  /לנו יש פה מראה נהדר/.
האוויר ,הים וההר /כה יפים...ובכלל ,אין דבר" ( .)270על אף קבלת הפנים האוהדת
יחסית של המבקרים ,התכניות של 'תיבת נוח' לא הצליחו להחזיק מעמד יותר ממספר
שבועות ,מה שהניע את הזוג לפתוח את 'מועדון אמנים בהל' בפברואר  ,1937וליצור את
המרחב התרבותי הווינאי בחיפה .לוי מסיק כי הקהל שפקד את 'מועדון אמנים בהל' היה
מורכב בעיקר מחיילי הצבא הבריטי ,הואיל וכל הפרסומות היו ב.The Palestine Post -
בין כך ובין כך ,ניכר כי סיכויי ההישרדות האמנותית של מיזמים קברטיים היו רק בתל
אביב.
לפי מחקרו של לוי ,ההיצע של מופעי בידור וסאטירה בתל אביב היה בלתי רגיל ,בערב
אחד ניתן היה לראות תכנית ב'המטאטא' בבית העם; תכנית של 'כל הרוחות' באולם
יאשה חפץ; תכנית בידור בקפה ריץ של תיאטרון 'אף על פי כן'; ותוכנית ווריאטה בקפה
סן רמו על חוף הים .לכל אלה הצטרף גם 'פפליון' ,תיאטרון שיסדה הזמרת והשחקנית
סטלה קדמון שהגיעה מווינה לארץ בדרך לא דרך עם משפחתה ב' .1939-פפליון',
בהשראת הקברט הווינאי ,העלה בסך הכול שתי תוכניות שזכו לביקורות טובות ,ועוד
תוכנית אחת באנגלית" ,אנחנו כאן כי אנחנו כאן" ,במיוחד לחיילים הבריטיים .קדמון,
שמסקירתו של לוי עולות יכולותיה וכישוריה כיזמית ,מצאה דרכים להמשיך ולעשות
תיאטרון ,כמו למשל הופעות בגינת הגג של ביתה בתל אביב ,או בבתים פרטיים
בירושלים .ימים אחדים אחרי פיצוץ מלון המלך דוד בירושלים על ידי האצ"ל ב-
 1946קיבלה קדמון פתק ,בעברית ,בזו הלשון" :אם את על גג שלך בשפה גרמנית עושה
נאומים ,יעוף גג עם כל הצופים המקוללים באוויר" .לפתק צורף גזיר עיתון המספר על
פיצוץ המלון .קדמון הבינה את הרמז .בכורה חדשה על גג ביתה בוטלה והיא עזבה
את תל אביב לווינה לצמיתות.
לוי טוען כי כל תיאטרוני היקים בעברית לא הצליחו להחזיק מעמד ונאלצו לחדול
מפעילות בשל הקהל המועט .צופים יקים לא פקדו את תיאטרוני היקים בעברית מפני
שלא ידעו את השפה ,וותיקי היישוב נמנעו מלהגיע מפני "שמסורת התיאטרון המערב
אירופי הייתה זרה להם" ( .)282במקביל לניסיונות של אנשי תיאטרון יקים לקיים
תיאטרון בעברית ,נערכו גם אירועי תיאטרון בשפה הגרמנית .החל מערבי קריאה של
מחזות ועד קומץ הצגות מלאות .את הערבים האלה קידמו שחקנים שלא הצליחו
להתערות בתרבות העברית המתגבשת או שחקנים שקיוו לחזור בעתיד למולדת
התרבותית שממנה נעקרו .רוב הפעילות בשפה הגרמנית הייתה בערבי קריאה ולא
בהצגות מלאות ,גם בגלל החרם שהוטל על השפה .הערבים נערכו אך ורק בפני קהל
מצומצם ובמסגרות סגורות ,ונמצאו נימוקים מנימוקים שונים כדי להוכיח את ההצדקה
לקיומם .לוי לומד על ערבי הקריאה מתוך ידיעות קצרצרות במדורי החברה או מתוך
זיכרונות .כך ,למשל ,מקס צוויג סיפר בזיכרונותיו שהקריא בכל מיני מסגרות ארגוניות,
והערבים היו למעשה מקור הפרנסה היחיד שלו .המעקב אחרי ערבי הקריאה משרטט
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את מפת המרחב החברתי היהודי-גרמני בתל אביב ,ירושלים וחיפה ומעלה את תמונת
גיבוריו .המשוררת אלזה לסקר-שילר ,הופיעה בערבים כאלה ובהם קראה מחזה חדש
שלה בחודש יולי  .1941השחקן והבמאי פרידריך לובה ,שביים ב'האהל' ,הציג מופעי יחיד
ב'בית התאחדות עולי גרמניה ואוסטריה בירושלים וזכה למחמאות על "התלהבותו
ושליטתו הקולית" ,כפי שהתרשם המבקר היקה ד"ר פרנץ גולדשטיין ( .)291בשלהי
מלחמת העולם השנייה ,שחקנים החלו לקדם קריאות מבוימות של מחזות שלמים
בגרמנית בשלוש הערים ,בין היתר ,הקריאו את אימתו ומצוקתו של הרייך השלישי של
ברכט.
סוגיית הייצוג ומאפייני דמות היקה מנקזת אליה את חקר מאבקי ההישרדות של אנשי
תיאטרון יקים ואת חקר הבדיון האמנותי .מסתבר שאת דמות היקה בתכניות
'המטאטא' עיצב בעקביות הבמאי יצחק נוז'יק ,סטיריקן ובמאי של תיאטרון יידיש,
שהוזמן במיוחד לתל אביב ,ושימש בתפקיד הבמאי-מחזאי של התיאטרון הסאטירי
קרוב לשני עשורים .על פי המחקר ,דמות היקה בבמת 'המטאטא'התאפיינה בהתנהגות
המבטאת חוש סדר כפייתי וקושי להסתגל למצבים חדשים .בעברית שלה היו כל
השגיאות שיקה עשה או עלול היה לעשות .למעשה ,העברית של דמות היקה הייתה מעין
שברי משפטים שלא התחברו זה לזה ונשזרו בהם מילים בגרמנית ,שרק סיבכו את
משמעות המשפטים .יותר מעשור נוז'יק אפיין את דמות היקה בחוסר ידיעת עברית,
בשימוש מוגזם בגרמנית ,בעקשנות לצד דעתנות ,בביקורתיות מוגזמת וביחס פנטי לסדר.
יחד עם זאת' ,המטאטא' היה התיאטרון הפתוח ביותר להעסקתם של יקים והעלה
מחזות שנכתבו במקור בגרמנית יותר מכל שאר התיאטרונים .כמו כן שיחקו בו חמישה
שחקנים שהגיעו מחוג התרבות הגרמנית ,וביימו בו גם ארבעה במאים יקים .כך אפשרה
הבמה הסאטירית להראות את היקה גם מבעד לעיניו של יקה .למשל ,אצל השחקן
והכותב מרטין רוסט ,היקה יודע לעמוד על שלו ,וגם אם ניסיונותיו להיקלט בחברה
היישובית נכשלים ,הוא עדיין שואף להיות חלק ממנה .רוסט הפך להיות מאושיות
'המטאטא' וביים חמש תכניות באורך מלא .ב 29-באפריל  1948התקיימה בבית העם
הצגת הבכורה לתכנית שכתב מדינתנו שתחייה ,ובה הזהיר את ראשי המדינה החדשה
מסכנות ופיתויים .ב 17-במאי  1948נפל בקרב על הגנת ירושלים.
לעומת הגוונים של דמות היקה על במת 'המטאטא' ,היקה על במת ה'לי-לה-לו',
תיאטרון קברט שנוסד על ידי המפיק משה ואלין ב ,1944-היה ,לטענת לוי ,קריקטורה.
הוא דיבר עברית וגרמנית משובשות עם שפע התחכמויות מילוליות שעיוותו את הנאמר.
בדרך כלל ביצע אותו השחקן מיכאל גור ,תחת שרביטו של הבמאי זנון ורדן ,שהגיע
מוורשה לתל אביב .את המערכונים כתבו ,בין היתר ,השחקן רפאל קלצ'קין ,מרים
ברנשטיין כהן ושמואל פישר .בחיפושיו אחר מסמכים ,לוי מצא בפנקסו של השחקן
מיכאל גור מונולוג-הרצאה של פרופ' פרלזופנגריץ ,המלמד על החומרים שמהם הפיקו
את הקריקטורה" :א ,אתם לא להכיר אותי? אני להכיר אותו .הלא זה השם שלי ד"ר
פרידריך פערלוזופנגריץ ,אז אני התחלפתי את השם שלי לשם עברית זה מרק ירקות .יא,
קהל כבד ,עכשיו כל עליה חדש התחלפתי את השם שלי לעברית .יש לי אחד חבר – זה
ד"ר פראנץ פון טאמאטענזאלצפיש .הוא התחלפתי את השם שלו לד"ר פראנץ לאקערדא
פאן מית עגבניות" ( .)223הביצוע של גור זכה להצלחה בקהל ובביקורת ,אך היקים לא
אהבו את ה'הרצאה'" :מר גור מוכשר ביותר – אולם לשם מה שוב סדרת הפרלזופנגריץ
הזאת! לשם מה שוב בדיחות הפרלזופן הנדושות האלה?" (.)223
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האפילוג של הספר הוא סיפור הייסוד של תיאטרון הקאמרי ,שעליו כתבה בפרטי פרטים
החוקרת לאה גילולה ( ,4)2015תוך שהיא מערטלת ומערערת את המיתוס הצברי של
התיאטרון העירוני ומדגישה את תרומת גרעין הקבוצה היקית .לוי מחדד את סיפור
המעשה ומזהה את ראשיתו של תיאטרון הקאמרי מאחורי הקלעים של תיאטרון
המטאטא ביזמות של יוסף פסובסקי (יוסף מילוא) ,שפנה לשחקנים יקים להצטרף
לניסיון תיאטרוני כמעט מחתרתי .מתוך הסטטיסטיקה של לוי ,עם הקמתו של
'הקאמרי' תשעה מתוך  14חברי צוות היוצרים והמבצעים היו יקים .לצדם היו שחקנים
ילידי מזרח אירופה או ארץ ישראל .וכך ,על במת 'הקאמרי' נשמעו שני סוגים של
מבטאים :מבטא יקי ועברית של ילידים ,עברית ארצישראלית שוטפת .אולם אין זה
סיפור של "מנצחים" ,מהר מאוד היקים הפכו למיעוט בלהקה ,והתיאטרון עצמו הפך
מזוהה עם הוא הלך בשדות ,וככזה סימן את הולדת "התיאטרון של המדינה" ,שעליו
השתלטה מסורת התיאטרון האמריקני מבית מדרשו של לי שטרסברג.
מספרו של לוי עולה בבירור שהשותפות של אנשי תיאטרון יקים בתיאטרון בתקופת
המנדט עלתה בייסורים רבים .כל גל הגירה או עליה עבר מדורי גיהינום בטרם ייקלט
בתיאטרון ,אם בכלל ,וגורלם של אנשי תיאטרון יקים לא היה קל או קשה יותר מזה של
עליות אחרות ,שהביאו עמן מטענים תרבותיים זרים לנורמות תיאטרון שכבר השתרשו
והפכו לדומיננטיות .מחקרו של לוי רב הפרטים מספק עדות על סיפורי חיים ועל הפיכתם
של אותם אנשי תיאטרון יקים לקורבנות של נסיבות היסטוריות גדולות ,אבל גם מראה
את דרכי ההישרדות והיצירה של אומני במה שמשתוקקים לעשות את מה שהם יודעים
לעשות .תרומתו של הספר היא בסיפור החדש שהוא מספר על התיאטרון בתקופת
המנדט ,ובמיוחד הסיפור על הבמה הקלה ,שמאז ומתמיד היא פתוחה הרבה יותר
לשילוב ולקולות שונים .מחקרו של לוי היה מתעשר לו היה מתכתב עם מחקרים שכבר
נעשו על הקשרים והמפגשים בין התיאטרון העברי לתיאטרון בברלין ועל הרב קוליות
של התיאטרון בתקופת המנדט .מכל מקום ,התיאטרון בתקופת המנדט הוא מרחב של
הצטלבויות ,התחככויות ,השתלבויות ,הדרות ,מאבקי הישרדות ,מטענים תרבותיים
וזיכרונות ,המאתגרים את כל הניסיונות למצב את הדברים בין קטבים ובמאבקים
"גדולים" .המרחב שבנו אנשי תיאטרון יקים ,גם אם אי אפשר להגדיר אותו כ"סיפור
הצלחה" ,הוא חלק מהסיפור של התיאטרון בתקופת המנדט ,שראוי להמשיך ולחקור
אותו.
Dorit Yerushalmi
University of Haifa

 4גילולה ,לאה .2014 .התאטרון הקאמרי  1961-1945השגשוג ,המשבר ותיקונו .ירושלים  :יד בן צבי.
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מתקדמים בעברית :פועל – תחביר – אוצר מילים מאת אסתר דלשד .אקדמון
הוצאה לאור ,ירושלים 350 .2017 .עמודים 98 .ש"ח
הספר ,מתקדמים בעברית ,פרי עטה של אסתר דלשד ,הוא ספר ללימוד ובעיקר
לתרגול עברית כשפה שנייה ברמת המתקדמים המדורגת כרמה ד' ביחידה להוראת
עברית של האוניברסיטה העברית בירושלים.
הספר כולל שלושה חלקים של תוכנית הלימודים :חלק א – פועל; חלק ב – תחביר;
חלק ג – אוצר מילים .כל חלק פותח בהסברים כלליים ,קצרים וממוקדים ועיקרו
תרגול סגור ,המבוסס על ידע שנרכש קודם לכן ,ובסוף כל פרק נמצאים פתרונות
לתרגילים.
כמו כן ,הספר כולל מילון מונחים עברי-אנגלי בפרקי הפועל והתחביר ותרגום
לאנגלית של המילים הקשות בתרגול הטקסטואלי.
הספר מדגיש בעיקר את האופנּות הכתובה ,כלומר את ערוץ התקשורת והאמצעים
בהם המוען מעביר מסר בכתב ונמעניו מפענחים אותו באמצעות קריאה.
התפיסה הפדגוגית להוראת שפה שנייה המשתקפת בספר היא התפיסה
הדקדוקית-מבנית המעמידה במרכז את ההתבוננות בלשון כמערכת ,ומדגישה את
הידע התיאורטי ,כלומר את הידע על הלשון ואת המודעות הלשונית – הדקדוקית
הבסיסית .על פי גישה זו יש ללמד את השפה כקומפלקס של חוקים דקדוקיים ועל פי
סדר מובנה ,מבלי להדגיש את ההקשרים החברתיים-תרבותיים בחייהם של
הלומדים.
מבנה הספר
חלק א  -ממוקד במערכת הפועל ומציג את התרגול לפי הגזרות .בכל גזרה מוצגת
סקירה של כל הבניינים .לדוגמה ,בעמוד  106מוצגים הסברים לגזרת נל"י/ה אחריהם
תרגול לפי בניינים ,אחר כך מוצגים תרגילים המשלבים כמה בניינים והמרה מבניין
לבניין ,מפעיל לסביל ,ולבסוף תרגול הגזרה על פני כל הבניינים.
התרגילים והמשפטים המשובצים בהם מדורגים לפי רמת קושי מן הקל אל המורכב.
בכל אחד מן הנושאים מודגש התרגול שמטרתו לפתח יכולת להטות את הפועל בסדר
קבוע ובאופן אוטומטי.
חלק ב  -ממוקד בתחביר ומציג נושאים הקשורים בחלקי המשפט :האוגד ,תיאורים,
ביטויים מסוגים שונים ומשפטי תנאי בטל .כל נושא פותח בהסברים על אופן השימוש
וטבלאות .בפרק זה משובצים התרגילים במשפטים ובטקסטים המתאימים מבחינת
הנושאים לשימוש בביטויים הנלמדים .למשל ,שימוש בביטוי זמן בתיאור ביוגרפיה
של אישיות היסטורית .בסוף חלק זה נמצא תרגיל המבוסס על שגיאות נפוצות בקרב
תלמידים ,ומטרתו להעלות את רמת המודעות של הלומדים לדיוק הלשוני.
עם זאת ,לא מוצעים תרגילים המאפשרים ללומדים להיות מעורבים ופעילים
בתהליך הלמידה ,ולא תרגילים המזמינים אינטראקציה תקשורתית באירועי שיח
אמתיים ,אותנטיים ורלוונטיים ,שבהם נדרשים הלומדים להשתמש באופן מעשי
בידע התחבירי שלמדו.
חלק ג  -ממוקד באוצר המילים ומאורגן לפי שדות סמנטיים ומציג תרגול מגוון של
השלמת קטעים ,זיהוי יחסי נרדפות וניגודיות והבנת ההקשר הטקסטואלי.
בשלושת פרקי הספר יתקשו תלמידים למצוא את ההקשרים האקטואליים
והרלוונטיים בין התרגילים המוצעים לבין נושאים שימושיים בחיי היום יום .זאת,
משום שאינו מעוגן בגישה התקשורתית היוצאת מתוך שימושי השפה ושמה דגש
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בראש ובראשונה על תקשורת והעברת מסרים ,תוך מיקוד תשומת הלב של הלומדים
למאפיינים תקשורתיים של השפה כחלק בלתי נפרד מן הכשירות הלשונית.
לדעתי ,ספר זה יכול להתאים לתלמידים ברמה מתקדמת המעוניינים לשפר את
ידיעותיהם בתחום מערכת הצורות ,תחביר וסמנטיקה תוך העשרת הידע הכללי על
נושאים מגוונים .זאת ועוד ,הספר מתאים הן לתרגול בכיתה הן לתרגול עצמי בבית.
Dolly Eliyahu-Levi
Levinsky College of Education
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הפועל בפעולה :פועל לרמת המתקדמים מאת צוקי שי וגלי הומינר .ירושלים:
אקדמון .תשע"ה 147 .עמודים ,איורים וטבלות  63 .ש"ח.
ספרים רבים יש לתרגול הפועל; הפועל בפעולה עולה על כולם .כבר מהפרק הראשון ברור
שלפנינו ספר יצירתי ומאתגר המציע דרכים חדשניות להקניית הרכיב המרכזי של השפה
העברית.
שלא כמו כמעט כל שאר ספרי הפועל ,המציגים את צורות הפועל השונות בעזרת
טבלות ודורשים מהתלמידים לשבץ את הצורה הנכונה באופן מכני גרידא למשפטים
בודדים שנכתבו באופן מלאכותי לצורך העניין ,בנוי "הפועל בפעולה" מטקסטים
נושאיים המפגישים את התלמידים עם מגוון של פעלים בהקשר תקשורתי רגיל .כך,
למשל ,בפרק הראשון מתַ רגלים התלמידים את בניין פיעל שלמים בהווה ,בעבר ובעתיד
בעזרת טקסט אינטליגנטי רציף בן שלוש פסקאות על תכנית לימודים חדשה לתואר שני
בפסיכולוגיה באוניברסיטת תל אביב .הטקסט משקף את הווי הסטודנט ונושאו
משמעותי ללומד הצעיר .הוא דורש מהתלמידים מחשבה מעבר להיבטים הטכניים של
הדקדוק העברי.
הקטעים המשמשים לתרגול הבניינים השונים נבחרו בקפידה מסוגות שונות:
מחקרים מדעיים ,דיאלוגים בשפה דבורה ,ענייני ספרות ותרבות ,שירה ושירים מולחנים.
גם הנושאים מגוונים .טקסט המורכב מפעלים בבניינים פיעל ,הפעיל והתפעל מספר על
בית ספר יסודי בעמק הסיליקון שבקליפורניה האוסר על תלמידיו להיעזר במחשבים –
זאת ,למרות שהוריהם של רבים מהם נמנים עם בכירי חברות הטכנולוגיה הגדולות כמו
גוגל ואפל .הוויכוח בין התומכים בגישה הזאת לבין המתנגדים לה מספק למשתמשים
בספר שדה רחב ליישום הבנתם את בניינים המתורגלים על צורותיהם ועל השימוש הנכון
בהם .טקסטים דומים על קיבוץ לוטן שבערבה ,המעלה את נושא האקולוגיה והקיימות
) (sustainabilityועל תופעת ההתמכרות לטלפונים החכמים משמשים לחיזוק הבקיאות
בבניינים הפעיל-הופעל ופעל-נפעל .שירים של אהוד בנאי ,של יונה וולך ,של ירמי קפלן
וארז ברזוליק ושל נורית זרחי מציגים פעלים בבניינים שונים ומזמינים את התלמידים
להבחין ביניהם .ציטוטים מהתנ"ך הנלווים למספר קטעים חושפים את התלמידים
לבניינים השונים כפי שהם משמשים בלשון המקרא.
המקוריות של הספר מתגלית גם בגישתו להצגת הפועל .בפרק הראשון נלמדים
הבניינים פיעל ופּועל בתור יחידה אחת .הפרקים הבאים ממשיכים את העמדת צורה
פעילה מול צורה סבילה :הפעיל והופעל בפרק השני ,פעַ ל ונפעל בפרק השלישי .המבנה
הזה מעניק לספר רצף הגיוני ואורגני .הצגת הבניינים והגזרות נעזרת גם בטבלות ברורות
ומאירות עיניים .חידוש נוסף בספר ,מועיל במיוחד ,הוא פרק התשובות ,המאפשר
לתלמידים לבדוק את תשובותיהם לכל תרגיל.
מצאתי נקודות מעטות לביקורת .לפעמים משתמש הספר בלשון גבוהה מדי .למשל,
הטקסט בעמ'  ,14על פיטורי מנכ"ל של חברה פיננסית בלא סיבה מוצדקת ,כאילו נלקח
מעיתון כלכלי המיועד לדוברי עברית ילידיים .כמה תופעות מורפולוגיות ,כגון הפיכת
אות השימוש ת' בבניין התפעל לד' כשפ' הפועל הוא אות השורש ז' אינן זוכות להסבר
ולתרגול מספיקים .בצד הטכני היה עוזר לציין בפרק התשובות את עמודי התרגילים
שהתשובות מפנות אליהם.
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ואולם יש להדגיש :אין בביקורת הזאת כדי לגרוע ממעלותיו המרשימות של הספר.
הפועל בפעולה הוא ספר אינטליגנטי ואף מלהיב .תבוא הברכה על המחברים ששקדו על
הכנתו והגיעו להישג מרשים.
Ronit Engel
University of Pennsylvania
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MODERN HEBREW FOR BEGINNERS and MODERN HEBREW
FOR INTERMEDIATE STUDENTS (new editions) by Esther Raizen.
University of Texas Press. 2016. 252 pages. $24.95–$27.93

1. INTRODUCTION
The Modern Hebrew book series by Esther Raizen has recently enjoyed a
second edition publication. Having been around since the early 2000s it has
been successfully used for teaching Hebrew as a Foreign Language (FL) in
universities across the country. This new edition benefits from accompanying
multimedia, as well as a modern uplift in the form of a more modern font and
neat and organized page layout, which sets it apart from its predecessor. The
book offers a range of exercises as well as different types of activities,
including activities which mobilize the students and require them to interact
with each other.
In general, aesthetically, the books, Modern Hebrew for Beginners and
Modern Hebrew for Intermediate Students, are pleasantly presented. The
books are reasonable in size, which is important as they are used on a daily
basis in the classroom and at home and require students to carry them on their
person every day. The page layout is efficient and contains a decent amount
of information without overwhelmingly overloading the page with materials.
It is neatly organized and provides a generous quantity of exercises. One thing
that may be down to personal preference is the font used as the script font.
Rather than using a common script font, Raizen settled on a modern and more
unique style of a less common variation.
Apart from aesthetics, which are perfectly designed for college students,
the content is also appropriate for more mature students. The introduction of
linguistic material moves at a face pace and the content itself is geared towards
older students. The stories and the materials selected are carefully chosen to
ensure that the language learner does not get bored with the content while
acquiring communicative skills.

2. MODERN HEBREW FOR BEGINNERS
The book begins with extensive explanations in English about the Hebrew
alphabet, the writing system and the reading system with specific
clarifications about reading rules of consonants and vowels. This section
includes a healthy amount of oral and written exercises for practice. The book
continues with the first unit which includes opening phrases and sentences

HHE 20 (2018)

Reviews

necessary for introduction and eases the students into the language. This is in
line with the communicative approach which the book maintains throughout.
In this first instance, students are taught to communicate within the larger
topic of ‘introduction’. Again, the unit contains plenty of exercises both oral
and written. It also introduces some fundamental linguistic concepts such as
the existence of gender and number in Hebrew.
The second unit is where this book departs from other Hebrew teaching
books available on the market. The book introduces basic vocabulary words,
which are loan words such as ‘ סטודנטstudent’, ‘ פרופסורprofessor,’ and
‘ אוניברסיטהuniversity’, and then proceeds to introduce verbs. Initially, the
verbs are presented as lexical items without the introduction of the verbal
system, i.e. without a thorough explanation of roots and patterns, which
ensues in the fourth unit. Now, armed with a small arsenal of nouns and
several verbs, the students can begin to form sentences as early as unit two.
The unit provides plenty of opportunities for the students to form and practice
sentences with the abundance of exercises it offers, both in oral and written
form.
The third unit introduces the conjugation of gender and number in Hebrew
nouns, the singular, the plural and the feminine\masculine divide. All are
offered simultaneously. It also adds prepositions (possessive and directional)
as well as demonstrative pronouns ( אלה, זאת,)זה. By the end of this unit,
students have a basic capability to create basic phrases.
Unit four is where Raizen begins to introduce tenses and the root\verb
patterns, the binyan system. Unit four is dense with quite a lot of information.
Raizen presents the concept of roots and verb patterns as well as tenses
(conjugations of past and present. Conjugation of present, as well as
infinitives were also introduced earlier, in unit two). The unit carries on to
introduce the most common irregular verbs, those belonging to the  ע"וand
 ל"הroots. By the end of the unit the students are expected to know how to use
regular verbs, irregular verbs, past tense, present tense, infinitive and several
verbs in the pa’al ( )פעלand pi’el ( )פיעלverb patterns.
At the end of the unit, adverbs are introduced. Despite being laden with
exercises, practice opportunities and explanations, this unit feels
overwhelmingly packed with information which could be difficult for the
students to understand, process, learn and ultimately, internalize. It seems the
students learn many of the items as lexical items and are expected to
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internalize the grammar through repeated use of said lexical items in the
exercises.
From here on, Raizen introduces topic vocabulary in each of the other units.
Unit five is dedicated to telling time and includes days, hours, numbers as well
as a few grammatical elements such as prepositions. This unit is also where
complex sentences are introduced and the use of the word because\due to
appears. Unit six moves on to shopping and introduces the world of buying
and paying for goods. To this, Raizen links food items and makes that the
focus of this unit. Food items, meals, as well as adjectives are all the center of
this unit. The seventh unit introduces weather and seasons as the vocabulary
of the unit and conjugation of prepositions is the grammar focus of the chapter.
Unit eight centers around professions as the vocabulary and the formation of
questions as the grammar points while unit nine introduces clothes and the
case word  אתwith all its conjugations.
Here, Raizen has also chosen a method which is not often seen in textbooks,
and that is, to include erroneous sentences to highlight the distinction between
correct and incorrect use of the definite direct object case את. Once again, as
in previous units, this is one of the most exercise-rich books I have ever seen.
Ordinal numbers are introduced in unit 10 as are numbers greater than 10.
This seems like a good opportunity to introduce the topic of addresses, via
which Raizen introduces family and relations. Introduction of time follows
and then months, years and how to tell age. The last unit in the book introduces
the topic of visiting a doctor and that’s where Raizen also introduces body
parts and the linguistic structure of construct state ()סמיכות.

3. MODERN HEBREW FOR INTERMEDIATE STUDENTS
The second book in the sequence, Modern Hebrew for Intermediate Students,
contains all the grammatical and the semantic material one would expect to
find in the intermediate level and continues in the same fast pace as the first
book. On the very first page of the book Raizen introduces verbs which are
necessary for the topic of “traveling”. The verbs (many hifil irregular verbs)
are presented as lexical items, without grammatical explanations, but are
given a context with plenty of opportunity to practice. In this unit, Raizen
introduces both hifil and hitpa’el patterns but does not delve into them in
depth. She presents a few charts to summarize the conjugation of hifil and
hitpael verbs but does not provide explanations about these forms. Unit one
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also contains the use of the mostly archaic directional case ה, and the past
tense of יש.
The rest of the book covers nifal, prepositions, imperatives, future tense in
all binyanim as well as impersonal sentences and conditional sentences.
Topics for discussion range from art in chapter 2, sports in chapter 3, people,
traditions and cultures in chapter 5, geography in chapter 7, house and
furniture in chapter 8 and legal terminology in the final chapter, chapter 9.

4. DISCUSSION
The subject of vocabulary introduction in the FL classroom has long been
subject to debate in language teaching theories. From the days of the Grammar
Translation Method which was prevalent up until the early twentieth century
to today’s varying methods, vocabulary introduction has been a topic of
contention. The question how vocabulary should be presented has as many
answers as there are methods and theories. There are several aspects which
are of interest to this point and which should be taken into consideration:
1. the sequence in which syntactic categories should be introduced: should
verbs be introduced first or should nouns be introduced first?
2. In which sequence should verbs be introduced?
3. In which sequence should nouns be introduced?
4. And lastly, HOW should vocabulary be introduced?
There are several ways to organize vocabulary which is introduced in the
classroom. Over time, various approaches were used in different theoretical
models. Vocabulary can be introduced based on simplicity and usefulness
(Reform Movement, Audio-Lingual Method, Communicative Approach),
based on frequency (Reading Method), based on familiarity (the Direct
Method), based on semantic fields (Reading Method). Further, there are
different ways in which to introduce vocabulary: as word lists, as words in
context, guessing words from contexts, in speech, through pictures, as
semantically associated words or translated vocabulary.
In her books, Raizen uses several of the methods listed above, which makes
the book versatile and flexible for use in conjunction with various methods of
language teaching. She opted for translated word lists which are organized by
semantic association and context. The words are then immediately
exemplified by using them in texts and in various activities, creating a context
to demonstrate their use. Vocabulary is introduced in a gradual manner
276
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according to semantic fields based on usefulness and familiarity, which makes
these books perfectly tailored for the communicative approach, among others.
As for the introduction of verbs, Raizen opts for the classical order of
binyan introduction, i.e. paal, piel, hifil ~ hitpael and lastly, nifal. This order
has been advocated as the most logical and effective order in which to
introduce verbs (Kreitman, 2012), partly based on the frequency of verbs in
these verb patterns and partly based on the order of acquisition in first
language acquisition (Armon-Lotem and Berman, 2003) and subsequently,
extrapolated to second language acquisition (Kreitman, 2013). This is further
supported by Altman (1996) in her report of self-portrayal of her own
language acquisition. She offers a carefully analyzed and convincing
testimony in support of this sequence based on her own acquisition of Hebrew,
mostly as an adult learner.
Although, the order in which verbs are presented, does follow what has
been argued to be the optimal order of verb introduction, verbs are presented
very early in the program. This tactic is argued to be correct by some: “As
always, a general pedagogical principle has to be applied with common sense.
But within general bounds, the principle does hold: Initial focus on habit
formation of the fundamentals of pronunciation and basic grammatical
structures, with vocabulary expansion coming after those habits are well
enough established so that new vocabulary can be assimilated into the FL
patterns.” (Twaddell, 1973: 64). While others think that basic vocabulary
should be introduced before verbs to enable efficient communication.
The introduction of the latter verb patterns, in the Modern Hebrew for
Intermediate Students book, requires some additional supporting materials for
those wishing to teach grammar and structure in more depth, as Raizen does
not offer extensive explanations of these verb patterns or their semantic and
syntactic functions. However, they do perfectly serve their communicative
purpose, as Raizen, as throughout the rest of the book, supplies an abundance
of exercises and opportunities to practice the material.
To summarize, in terms of theory and practice of language teaching, by and
large, the books adhere to the general principles of language introduction and
present vocabulary in semantically related themes. Surprisingly, Raizen keeps
introduction of topics such as family to the end of the book for beginners and
presents topics like the weather earlier than family, a somewhat unexpected
sequence of presentation which some may find peculiar. Hence, the gradation
and sequence of the introduction of vocabulary in Raizen’s book may not suit
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everyone but Raizen does attempt to give users of the book the ability to
communicate and to function linguistically to a higher capability. This is a
very important point to make.
As Twaddell observed: “And this is the persistent problem of learning and
teaching on the intermediate level: an infantile vocabulary and an adult
mentality.” (1973: 95). At the college level, this observation is true several
folds and not just at the intermediate level. Students are capable of thinking at
a much higher level than they are able to express themselves in the Foreign
Language (FL) classroom. Therefore, the language pedagogue must strike a
perfect balance between content and topics of introduction and the pace and
sequence at which they introduce the vocabulary.
On the one hand students must be able to express themselves, on the other
hand, there is no escape from the time required to learn and further internalize
vocabulary. Learning adequate vocabulary is a phase of FL acquisition that
takes time. Raizen, however, tries to ensure that students have a higher level
of vocabulary to enable them to discuss matters which are pertinent to their
immediate lives. It has been demonstrated and reported many times over that
keeping students’ interest, helps them acquire language. Hence, in Raizen’s
program, she attempts to introduce as much language as possible to give
students the linguistic tools they need to communicate early on.
One of the strongest features of these books, as has been suggested earlier,
is the abundance of exercises and activities. Evidently, the writer has been
creative and supplies a profusion of practice exercises, the like of which is not
seen in any other Hebrew teaching book on the market. The drills and the tasks
in the book are not only varied but are also original and interesting and range
from individual work to group work. They train all linguistic skills from
reading and writing to speaking and listening.
By and large, Raizen’s books are tailored to the currently popular trend of
teaching foreign language according to the communicative approach. The
books are organized in such a manner as to develop linguistic skills through
communication. Students who complete the program will possess the ability
to function linguistically in nearly all basic real-life situations. The only aspect
which is down to personal preference is the order in which Raizen introduces
topics and linguistic categories.
Rina Kreitman
Columbia University
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רב פעלים :ספר ללימוד הפועל ברמת המתקדמים מאת דורון מגן ואמנון ברוק.
הוצאת אקדמון  .2016ספר מודפס  69–62.10ש"ח; ספר מקוון 51.70 :ש"ח.
לימוד מערכת הפועל נחשב לאחד האתגרים הקשים ביותר בהוראת עברית כשפה
זרה/שנייה .בספרי הלימוד לרמות א ו-ב נלמדים הפעלים כחלק מאוצר המילים
ומודגמים בקטעי הקריאה והדיאלוגים .מרמה ג ואילך קיימת נטייה לעסוק במערכת
הפועל כנושא בפני עצמו ,1ויעידו על כך ספרי הלימוד הרבים בתחום זה המיועדים לרמות
הביניים ,המתקדמים והפטור .בספרייתי האישית בלבד אני מונה אחד עשר ספרים
להוראת הפועל ,הוותיק שביניהם ,משנת  ,1982אנחנו לומדים עברית:תרגילי הפועל חלק
ב מפרי עטם של קלמן ,עמנואל וקרני אלון ,והחדש ביותר ,שיצא זה עתה ממכבש הדפוס
בהוצאת אקדמון ,רב פעלים ,מאת דורון מגן ואמנון ברוק ולו מוקדשת סקירה זו.
בספרה  Teaching Language: From Grammar to Grammaring2מציעה דיאנה
לרסן-פרימן למורים להתבונן בדקדוק השפה לא כהיררכיה של תת-מערכות (הגאים,
צורות ,מילים ,תחביר) אלא כמערכת בת שלושה ממדים שווי ערך ,נבדלים אך גם
מתכתבים זה עם זה :צורה ,משמעות ושימוש .ממד הצורה מכיל בתוכו מידע על
הפונולוגיה ,גרפולוגיה ,מורפולוגיה ותחביר של הפריט הדקדוקי הנלמד .ממד המשמעות
הוא הממד הסמנטי ,וממד השימוש הינו הפרגמטי ,ועונה על השאלות מתי ומדוע
משתמשים בפריט הדקדוקי הנדון .לרסן-פרימן מדגימה את המערכת המשולשת באופן
גראפי:3

A three-dimensional grammar framework

Questions when applying the pie chart

לטענתה ,כל אחד מן הממדים הללו מצריך דרך הוראה ולימוד משלו ,ומכאן "עקרון
האתגר" ,שלפיו אחד מן הממדים כמעט תמיד יהווה את האתגר העיקרי ללומד השפה,
 1לדוגמה ,עברית בדל"ת אמות בשתי מהדורותיו 1993 ,ו , 2006-חף מטבלות נטיית הפועל ועיסוק במורפולוגיה שלו;
לעומתו ,ספר הלימוד למתקדמים קשרים (אוניברסיטת מרילנד )2014 ,מקדיש מקום נרחב למערכת הפועל.
2
Diane Larsen-Freeman, Teaching Language: From Grammar to Grammaring, Thomson/Heinle, 2003
3
Diane Larsen-Freeman, “Teaching Grammar” in M. Celce-Murcia, D.M. Brinton & M.A. Snow,
Teaching English as a Second or Foreign Language (4 th edition), Boston MA, 2014 (retrieved 12/12/17
https://englishforbeachpurposes.files.wordpress.com/2013/12/larsen-freeman-2014-teaching)grammar.pdf
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ותפקידו של המורה הרוצה ליעל את ההוראה הוא להתמקד בו .לדוגמה ,אם נחיל את
שיטתה של לרסן-פרימן על הוראת המשפט הסתמי ברמת המתחילים ,ניווכח כי מבחינת
הצורה אין הקושי גדול ,שהרי הלומד מכיר את צורות הנטייה של זכר רבים .גם מבחינת
המשמעות " -כולם עושים זאת"  -אין קושי ,שהרי גם בשפות אחרות אפשר להביע את
המשמעות הסתמית בדרך זו או אחרת .האתגר הלימודי נעוץ אם כן בשימוש :מתי צריך
"הם" ומתי הנושא מיותר? וברמה גבוהה יותר ,מתי משתמשים במשפט סביל ומתי
במשפט סתמי על מנת להביע אותו רעיון?
לזכות ספרם של מגן וברוק ייאמר מלכתחילה כי הוא מתייחס לכל אחד מן הממדים
המנויים לעיל :לצורה ,באמצעות טבלות נטייה והוראות הגייה; למשמעות ,באמצעות
הסברים על משמעות הבניין ופעלים מסויימים שבו ,ולשימוש ,על ידי הבחנה בין צורות
– אותן "אבני נגף" מוכרות שלומד השפה נכשל בהן – למשל ,בין פעול לנפעל (כתוב
לעומת נכתב) ,בין פיעל ,פועל והתפעל באותו שורש (פיטר ,פוטר ,התפטר) ,בין משמעות
סבילה ולא סבילה של אותו פועל (להימנות לעומת להימנות עם) ,בין פעל לנפעל (תשלח-
תישלח) ,ועוד.
מבנה הספר ותוכנו
הספר מכיל את הנושאים הבאים במערכת הפועל:
• גזרת השלמים (כולל פעלים עם אותיות שורש גרוניות) מוצגת לפי סדר הבניינים
ה"קאנוני" ,כלומר ,פעל (כולל בינוני פעול ,צורות פָּ עֵ ל ,פעלי אפעול ואפעל) ,נפעל ,פיעל,
פועל ,התפעל ,הפעיל ,הופעל.
• גזרת ל"י בסדר הבניינים פעל ,פיעל ,פועל ,התפעל ,הפעיל ,הופעל ,נפעל
• גזרות פ"א (בניין פעל) ,פ"י (פעל והפעיל וגם פי"צ ו"יכול") ,ו-פ"נ (פעל והפעיל)
מקובצות תחת הכותרת "גזרות פה"פ"
• גזרת עו"י בבניינים פעל ,הפעיל ,הופעל ,פיעל והתפעל
גזרת השלמים וגזרת ל"י מהוות את חלק הארי של הספר ( 48עמודים ,או  ,43%מוקדשים
לגזרת השלמים ו 33-עמודים ,כ ,30%-עוסקים בגזרת ל"י) .גזרות פה"פ ועו"י תופסות
 15ו 12-עמודים בהתאמה (ביחד כרבע מן הספר) .גזרת ל"א איננה זוכה לייצוג בפני
עצמה .הספר אינו עוסק בצורות פועל המיועדות (לפי רשימת פריטי מורפולוגיה ותחביר
של כוזר )4לרמות ה‘ ו-ו‘ ,וביניהן ,פ"י ופ"נ נפעל (נוצר ,ניצל) ,עו"י נפעל (נדון) ,כפולים,
ופעלים השייכים לשתי גזרות (הודה ,היכה).
מלבד שם הפועל ושלושת זמני הפועל נלמדים ומתורגלים בספר שמות פעולה
טיפוסיים לכל בניין ושמות עצם אחרים הקשורים לפעלים באותו בניין .כמו כן מוצגים
שמות תואר הנגזרים מצורות ההווה בבניינים סבילים (מסודר ,מנומס ,מוצלח ,מושלם).
כמקובל בספרי לימוד אחרים של מערכת הפועל ,משלב "רב פעלים" לימוד עם תרגול.
להלן אתאר כל רכיב בנפרד.
לימוד
הספר פותח ב"שיטות לפתירת תרגילי פועל" ,רשימת רמזים וקיצורי דרך מועילים
מאמתחתם של מורים מנוסים לכתיבת הפועל בצורה המתאימה בתרגילים :מתי
 4רון כוזר ,רשימת פריטי מורפולוגיה ותחביר להוראת עברית בשש רמות ,האוניברסיטה העברית ,ירושלים 1991
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להשתמש בשם הפועל ,איך לאתר את נושא המשפט ולזהות משפט סתמי ,מתי (אם אין
ביטוי זמן מפורש במשפט) להשתמש בזמן עתיד ומתי בהווה ,ומתי נדרש במשפט שם
הפעולה .מומלץ לכל מורה לעיין ברשימה .אודה כי אף אני ,לאחר שנות הוראה רבות,
מצאתי כאן חידוש שאשמח לאמץ ,והוא ההבחנה כי הפועל שלאחר הפועל להיות בעבר
זמנו הווה (*אילו הייתי שומע בעצתך ,...בקיץ היינו מבלים בחוף הים .)5כדאי היה
להוסיף לרשימת ה"טיפים" עוד שניים :א .כאשר צירוף הסמיכות הוא נושא המשפט
יהיה הפועל תואם בגוף ומספר לנסמך (הפגנות המחאה התקיימו) ב .שני פעלים (או
יותר) המחוברים באמצעות ו ,...או ,כש ...יופיעו באותו זמן ,גוף ומספר (כשתחזור
הביתה תמסור דרישת שלום) .קיצור דרך פדגוגי אחר המופיע בספר הוא ההצגה
המשותפת של גזרות פ"נ ,ע"ו ו-פ"י בבניין הופעל ,שכן "ההבדלים בין שורשים אלה
בבניין הופעל באים לידי ביטוי בהגייה כאשר בעה"פ יש ב ,כ או פ" (הּופל ,הּובן ,הּובל)
(.)110
בגוף הספר מתחיל כל פרק בטבלת נטייה המובאת ב"כתיב פדגוגי" ,כלומר ,כתיב מלא
וניקוד חלקי לצורכי הגייה נכונה .הפעלים בטבלה "רעננים" (כדי לתת ללומד תחושה
שאיננו חוזר על דברים ידועים משכבר?) :נתקל (ולא "נכנס") מדגים את נפעל ,הגזים
(ולא "הרגיש" או "הסביר") מדגים את הפעיל ,הושתק (ולא "הוכנס" או "הוזמן") מייצג
את בניין הופעל .הצגת גזרת ל"י חריגה בכך שאיננה פותחת ,כרגיל בספר ,בטבלת נטייה
אלא בפעילות של זיהוי פעלי ל"י בבניינים פעל ופיעל בתוך טקסט ואז הסברים על השווה
והשונה במורפולוגיה של הגזרה בשני הבניינים ,ולאחר מכן תרגיל מיון של פעלים לגזרה
ובניין (.)57–55
אחרי טבלות הנטייה ולפני מקבץ התרגילים מופיעים בכל פרק דברי הסבר מנוסחים
בקיצור ובלשון פשוטה השווה לכל נפש (לומד) .ללא הסתמכות על הסברים לשוניים
באנגלית ,פונה אם כן הספר לאוכלוסיית לומדים רחבה .ההסברים הפונטיים הניתנים
בסעיף "שימו לב" מטרתם לעמוד על ה"מה" ולא על ה"למה" ,והמחברים נמנעים
מתיאור תופעות ותהליכים פונטיים בעזרת ה"ארטילריה הכבדה" של המינוח הבלשני
המלומד (דגש קל וחזק ,שיכול עיצורים ,הידמות קולית ,תנועה חטופה ,אות נחה
ודומיהם) .6הרי ההסבר על הגיית הגרוניות בבניין נפעל" :כשפה"פ גרונית או ר ,תנועת
ה i-בתחילית בעתיד ,בשם הפועל ובשם הפעולה הופכת ל :e-יֵיעזבו ,תֵ יהרג ,יֵיאמר,
הֵ יעלמות ,להֵ יאלץ ,להֵ ירשם" ( .)16לעיתים מאפשרים המחברים לתת לטבלת הנטייה
לדבר בעד עצמה :הפועל להכיר מדגים את גזרת פ"נ בבניין הפעיל והערת ההסבר היחידה
היא ש"יש פעלים בבניין הפעיל שבהם פה"פ נ‘אינה נופלת בכל הנטייה :להנשים,
להנמיך ,להנהיג ,להנגיש ועוד" ( .)100פשטותם ונגישותם של ההסברים הדקדוקיים ברב
פעלים ניכרת במיוחד מתוך השוואה להסבר בספר לימוד אחר" :בבניינים הפעיל הופעל,
לאורך כל הנטייה פ‘ הפועל נ‘ מידמה לעיצור שלפניה ובמקומה דגש חזק משלים בא ב-
ע‘ הפועל".7
גם ההסברים התחביריים העוסקים במשפטים סתמיים וסבילים מנוסחים בבהירות.
למשל ,הנה הגדרת משפט סתמי וההבדל בינו לבין משפט פסיבי:
 5הדוגמות לקוחות מן הספר
 6הערות מתחום הבלשנות ההיסטורית (ממוסגרות ומסומנות בצלמית שעון חול) נדירות .בעמוד  57מוסבר ההגה  iבהברה
השנייה בשלמים בגזרת ל"י כהתקצרות של  ,ayובעמוד  85הערה מחכימה על התהליך הפונטי שיצר את שם הפועל לֵיהָּ נוֹת
(מהַ רגיש >-
ונמצא גם בבסיס הישמטות הה"א אחרי מילות היחס ב ו-ל (בְּ הַ בית  >-בַ בית) ובבנין הפעיל בהווה ובעתיד ְּ
מַ רגיש).
 7קשרים97 ,
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משפט בעל נושא סתמי הוא משפט שיש בו פועל ,אבל לא יודעים או לא אומרים מי עושה את
הפעולה.
 .1הפועל הסתמי נוטה בגוף שלישי רבים (הם) אבל המילה "הם" אינה נכתבת :שלחו אליי
את המכתב הזה לפני כמה ימים.
 .2במשפט הסביל הנושא מופיע במשפט ,והפועל מתאים לנושא :המכתבים האלה נשלחו אליי
לפני כמה שנים.
 .3פעמים רבות מבצע הפעולה במשפטי הסביל אינו ידוע ,ולכן כשהופכים משפט סביל למשפט
פעיל הפועל במשפט הפעיל יהיה סתמי .אין הבדל במידע בין שני המשפטים)20( ".

ועוד דוגמה להסבר תחבירי :בפרקים על פועל והופעל נמצא רשימת כללים (בדומה
לרשימת השיטות לפתירת התרגילים שבתחילת הספר) להפיכת משפט פעיל למשפט
סביל :בחירת הנושא ,שינוי הבניין (והגוף לפי הצורך) ,האיזכור (הסלקטיבי) של מבצע
הפעולה באמצעות "על ידי" .תועלתי במיוחד הוא הכלל הנוגע לבחירת הנושא של
המשפט החדש ,הפסיבי" :מילת היחס את (לפני ש"ע מיודע) במשפט הפעיל מסמנת את
המילה שתהיה נושא המשפט הסביל :עוזי שיפר את הציון שלו – הציון שופר" ,אולם
רצוי היה להוסיף במפורש (במקום להסתפק בדוגמה הניתנת – "הם ישכנעו אתכם לצאת
לטיול – אתם תשוכנעו לצאת לטיול") כי כאשר "את" מופיעה בנטייה ,יש לזהות תחילה
את שם הגוף המובלע והוא שיהיה הנושא במשפט הפסיבי .כנראה במגמה לפשט בחרו
המחברים גם שלא להזכיר מקרים שבהם מילת היחס המסמנת את הנושא במשפט
הפסיבי איננה "את" ובהנחה כי המבין יבין הסתפקו במשפט דוגמה ("חגי יטפל בבעיה –
הבעיה תטופל")(.)30
לאחר ההסברים הנוגעים לצורות הפועל ניתנת רשימה (חלקית) של שמות פעולה
ושמות עצם .אחריה נמנות המשמעויות של הבניין כשהן מודגמות בפעלים מייצגים,
המובאים בדרך כלל – אבל משום מה לא תמיד – בסדר אלפביתי .לדוגמה ,בפרק העוסק
בבניין הפעיל בגזרת השלמים נלמדות המשמעויות הבאות" :פעולות אקטיביות" עם
פעלים מדגימים בתוספת מילת היחס המוצרכת (להאזין ל ,להאמין ל/ב ...להמתין ל),
"גרימה לפעולה" בבניינים פעל (להגדיל ,להקטין...להשתיק) ,נפעל (להרדים ,להזכיר)
והתפעל (להרגיל ,להרשים)" ,גרימה לשינוי מצב" בשמות תואר (להאריך ,להמתיק,
להקדים) ו"שינוי מצב" (להבריא ,להלבין) בתוספת הערה כי פעלים בקבוצה זאת יכולים
להביע גם גרימה.
על מנת להעשיר את אוצר המילים  -אחת ממטרותיו המוצהרות של הספר – הוסיפו
המחברים פרקי "פעלים בהקשרים" שבהם מופנה הזרקור הסמנטי לעבר מספר פעלים
ההולמים את רמת המתקדמים .אף על פי שפרקים אלה ממוקמים בסוף כל פרק אחרי
התרגילים ,רצוי לדעתי להפנות את התלמידים אליהם קודם שהם מתחילים לפתור את
התרגילים .כך ,למשל ,בגזרת ל"י של בניין פיעל מוצגים הפעלים לגנות ,לכנות ,למנות
ולצפות על מילות היחס המוצרכות שלהם .כל פועל מוסבר באמצעות משפט ("למנות
(את) = לתת למישהו תפקיד רשמי) ומתורגל בצורותיו השונות בתוך פיסקה .בבניין פיעל
שלמים הביאו המחברים רשימות מילים לפי נושא :מילים מחיי יום יום במשפחה
ובחברה (לבשל ,לחמם ,לארח ,לדווח ,לשדר וכו' )24 ,ומתחום ההסבר וההבנה (לנמק,
לסכם ,לשער ,לנתח ועוד .)27 ,בפרק על הסביל הסתמי ( )50מובאת רשימת פעלים נפוצים
בגזרת השלמים (נטען ש ,הומלץ על ,דווח ש ,התברר ש) .רשימות פעלים המקובצות בדרך
כלל לפי עיקרון סמנטי מופיעות בספר במסגרת עם צלמית קטנה של משקפיים.
המגמה להתייחס לפעלים גם מצד ערכם הלקסיקלי באה לידי ביטוי גם בקשרי
הגומלין בין הרכיב הלימודי והתרגולי בספר :הפעלים ושמות הפעולה הנזכרים
בהסברים יחזרו ויופיעו בתרגילים .בדיקה של הפרק העוסק בהפעיל שלמים מעלה כי
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כמחצית מארבעים הפעלים השונים הנזכרים בחלק הלימודי חוזרים אחר כך בתרגילים,
רובם לפחות פעמיים .גם הפעלים הנלמדים בפרקי "פעלים בהקשרים" מופיעים שוב
ושוב בתרגילים .למשל ,הפועל "להפלות את" הנלמד בפרק על גזרת ל"י בבניין הפעיל
מופיע בתרגילים ארבע פעמים .כידוע ,מפגשים חוזרים עם מילה חדשה ושימוש אקטיבי
בה בהקשרים שונים הינם תנאים חיוניים לרכישתה.8
תרגול
תרגול הפעלים נעשה לדברי המחברים "בשיטה הפשוטה והישירה" ( ,)1דהיינו ,שיבוץ
הפועל ,הניתן כשם פועל ,בצורה הנכונה במשפט .בתרגילים אחרים מתבקש הלומד
לכתוב את השורש הניתן בבניין המתאים (למשל ,צל"מ בפיעל או התפעל) ,לגזור את שם
הפעולה או התואר משם הפועל ,ולהפוך משפט סביל לפעיל ולהיפך .בתרגילי החזרה
("עוצרים ומסכמים") בסוף כל פרק וגם בסוף הספר מתבקש הלומד לשבץ את הפעלים
שנלמדו עד אותה נקודה בהקשר רחב יותר ,של פיסקה או טקסט .נאמר לנו כי "זהו
תרגיל פועל הדומה באורכו ובאופיו לתרגילי הפועל במבחני הכיתה ובמבחני הרמה של
היחידה להוראת עברית" (.)10
התרגילים בספר מדורגים לפי רמת הקושי ,אם כי נראה שלא נעשה ניסיון לדרג כך גם
את המשפטים בתוך התרגיל עצמו .שלושת התרגילים הראשונים בכל פרק הם הקלים
ביותר ,במטרה ,כפי שכותבים המחברים "לאפשר לתלמידים שמתחילים ללמוד ברמה ד
עם רקע מוגבל בלימוד הפועל לחזק את הידע והמיומנות בעזרת תרגילים פשוטים
יחסית" ( .)1בתרגילים העוקבים מופיעים פעלים חדשים ,כאלה שאינם מאוצר המילים
של רמה ג ,והבחירה בצורה הנכונה של הפועל הופכת להיות יותר מאתגרת :בעוד בכל
אחד משלושת התרגילים הראשונים מצוין הזמן הנדרש – עבר ,הווה או עתיד ,בתרגילים
שלאחריהם על הלומד להחליט לא רק על הזמן הנכון אלא גם לבחור בין פועל לבין שם
פועל או שם פעולה ,וכיוון שהמשפטים מתארכים מתרגיל לתרגיל ,עולה מספר הפעלים
לשיבוץ בכל משפט מאֶ חד לשניים או שלושה .התרגיל האחרון בכל פרק מצריך מלבד ידע
מורפולוגי-תחבירי גם ידע לקסיקלי :רשימת הפעלים לשיבוץ מסודרת אלפביתית ולא
לפי סדר הופעת הפעלים במשפט ויש בה גם פועל אחד מיותר.
ועוד בנושא אוצר המילים
כל מי שחיבר אי פעם תרגיל פועל בוודאי התחבט בשאלות כיצד להציג את הפועל
בסביבה לשונית טבעית ואותנטית ובאיזה תחום נושאי לבחור .בספר שלפנינו נבחרה
שפת העיתונות והתקשורת ונושאיה :פוליטיקה בארץ ובעולם ,כלכלה וחברה ,פשע
ומשפט ,בריאות ומדע ,טכנולוגיה ומחשבים ,ספורט וחינוך ,וכן משפחה ,יחסים
בינאישיים וחיי יום יום .התוכן העכשווי (למשל ,התארגנות של הפגנה ברשתות
החברתיות ,הכחדת דובי הקוטב ,אירועי טרור ,הצקות ,פליטים וזכויות בעלי חיים)
וההימנעות מסטריאוטיפיים מגדריים (ראשת ממשלה הנוסעת לחו"ל ושמוליק שמכבס
ומגהץ את חולצותיו) מעגנים את הספר במאה ה 21-ובכך מקנים לו יתרון ,לפחות
תדמיתי ,על ספרים ישנים יותר .שאלה נוספת העומדת בפני כל הכותב ספר ללימוד
הפועל היא כיצד לא להקשות על משימת תרגול הפועל על ידי שימוש במילים לא מוכרות
או הקשר זר במשפט המדגים .הפתרון המתבקש לבעיה זו כיום הוא כמובן ספר לימוד
Norbert Schmitt, Vocabulary in Language Teaching, Cambridge, 2000, p. 137.
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דיגיטלי שמאחוריו עומד מילון עברי-אנגלי (או צרפתי ,רוסי ,סיני )...המספק ללומד לפי
דרישה אישית ובאופן מיידי את הסברי המילים המהוות לו מכשול .ליקוט אקראי מן
המשפטים בספר שלפנינו מעלה ,בצד אוצר מילים בסיסי וידוע ,את הביטויים הבאים:
מערכת חיסון ,נדיבות לבו ,מזבלה עירונית ,ערך תזונתי ,מניינם יצטמצם ,מדבירי נמלים,
העצרת הכללית של האו"ם ,מפכ"ל המשטרה ,רגישות לזולת ,ניצול אדיר של משאבי
טבע ,חּוצָּ נים ( ,)aliensמני רבים ,ועוד ,ואני תוהה כיצד יתמודדו עימם תלמידי רמה ד:
יפתחו מילון? יתעלמו? יזהו ויבינו? זאת שאלה אמפירית וכל מורה יצטרך לגלות את
התשובה שתיתן עליה כיתתו.
ולבסוף ,חשוב לציין כי הספר מתאים ללימוד עצמי ,הן בזכות הסדר הקבוע ,עקבי וצפוי
מראש של כל פרק והן – ובמיוחד – הודות לפתרונות התרגילים בסוף הספר .ויש להזכיר
לטובה גם את הפן הויזואלי-אסתטי של הספר :הגופנים גדולים יחסית ונעימים לעין
והשימוש העקבי והסדיר באמצעים הגראפיים של עיבוי אותיות וצבע כחול עוזרים
לניווט והתמצאות בספר .מילון הפעלים הנלמדים עשוי היה להיות כלי עזר נוסף לתלמיד
ולמורה כאחד ,ותקוותי שהמחברים ישקלו להכינו לקראת המהדורה הבאה של הספר.
Nitza Krohn
The Jewish Theological Seminary
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THREE GRAMMAR AND VOCABULARY RESOURCES FOR
BIBLICAL HEBREW
1
MILLIM: WORDS FOR CONVERSATION IN THE BIBLICAL
HEBREW CLASSROOM by Paul Overland. Wilmore, KY: Glossahouse,
2016. Pages: xii, 67. $9.99.
Millim is part of the HA'ARETS series, a curriculum that includes grammars,
readers, and other resources in print and electronic format. It fills a muchneeded gap in the pool of resources for instructors of Biblical Hebrew. It
introduces words and phrases that enable the use of conversational Hebrew in
the course of classroom discussion. The text relies on Biblical Hebrew but
draws on modern Hebrew when vocabulary is not available from the Biblical
Hebrew corpus.
Vocabulary is introduced by category beginning with general
conversational phrases and essential vocabulary regarding classroom objects
and proceeding through vocabulary that is related to more complex aspects of
course discussion. The vocabulary introduced in this text allows for grammarbased discussion as well as general introductory conversation.
The text is laid out in landscape format, and the book is spiral-bound. It is
possible, thus, for it to be used on a desktop or carried for portable study. It is
a handy resource for instructors and students alike.
Millim is not designed for study over the course of a semester. Instead, it
should be treated as a reference for use in giving the vocabulary needed for
the discussions used in the specific classroom environment. It is also not a
Hebrew grammar. Overland’s textbook and accompanying resource site,
Learning Biblical Hebrew Interactively, uses the communicative language
approach and is also part of the HAARETS series.1
An entire section is devoted to classroom responses. (p. 10–23) Most of this
vocabulary concerns conversing with classmates who are nearby, requesting
to leave the room, explaining late arrival, interpreting actions, etc. Other
vocabulary sections include greetings, discussion of well-being, weather, and
some discussion of grammar and exegesis. The grammatical and exegetical
terminology presented in Millim will not enable the student to participate in
1

http://www.learningbiblicalhebrewinteractively.com
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an advanced academic discussion in Hebrew but will allow limited questions
in the introductory classroom and provide students a knowledge base for
continued learning.
While much of the vocabulary from Millim can be used in distance classes,
no vocabulary specific to the needs of the distance class is presented. The
instructor who uses this text in a distance learning environment will need
supplementary resources in order to use Hebrew to speak with students about
technology-related topics, including accessing videos, posting in discussion
forums, uploading homework, and other aspects of using technology for
Hebrew study.
Millim is an innovative resource in the field of Biblical language teaching. I
hope that it is the first of many resources of its kind to become available.
2
A BIBLICAL HEBREW READER WITH AN OUTLINE by Takamitsu
Muraoka. Grammar. Leuven: Peters, 2017. Pages: XVI-139. 27Euro.
A Biblical Hebrew Reader with an Outline Grammar provides selected
readings to be studied along with the brief outline grammar in the front of the
book. Unlike the modified readings often found in other grammars, these
readings are given directly from the Hebrew Bible. The outline grammar is
not a complete work to be studied by beginners. Rather, it is a quick reference
that assumes the student has studied Hebrew previously and will use the
grammar as a refresher.
The text is written with the goal of aiding students to develop reading
fluency. Muraoka assumes that students have access to electronically tagged
tools for analysis of morphology and urges them to read without attempting
to parse word forms. The reader with limited skill who works with this text
will develop skill in oral reading.; Comprehension comes later, as the student
studies the text further with the help of the grammar.
The grammar outline is extremely helpful. First, basic patterns of word
formation are discussed, including the impact of stress on vowel changes.
Muraoka suggests skipping this section in the initial study and returning to it
later. Verbs are not presented until after a complete discussion of nouns. Some
people may consider this a disadvantage; however, this is not an introductory
288
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grammar and it is assumed that the student already has an understanding of
verbs.
Where most grammars save the treatment of irregular verbs until the regular
verb has been mastered, Muraoka does not treat irregular verbs separately. He
points out that irregular forms are extremely common and thus vital to master
(p. XIII).
Muraoka also includes some brief discussion of syntax. This discussion is
not intended to replace or compare to any other volume but rather to introduce
the student to concepts that are needed in interpretation when reading Hebrew
with the help of a dictionary such as BDB. He explains the use of syntax in
practical language. In this way, A Biblical Hebrew Reader provides an
advantage over volumes that are dedicated specifically to syntax. Even
introductory volumes present complex discussions that can be very heavy
reading for young students or those whose goal is only a modest ability to use
Hebrew in the pastoral setting. I especially recommend A Biblical Hebrew
Reader as an excellent resource for ministry students who want to maintain
their Hebrew skills. This group is often looking for ways to make the most
use of Hebrew in a brief amount of time allotted for Hebrew study and,
ultimately, to learn to use it with references. A Biblical Hebrew Reader would
be a breath of fresh air in this setting.
3
BIBLICAL HEBREW VOCABULARY: A STUDENT’S GUIDE TO
NOUNS IN THE OLD TESTAMENT by J. David Pleins. Grand Rapids:
Zondervan. 2017.
Most vocabulary guides for Biblical Hebrew are designed to introduce
students to words based on frequency and cognate (Landes, Mitchell, van
Pelt and Pratico). Pleins’ guide differs in that it introduces vocabulary by
field. This is not a guide that students will use to memorize vocabulary for
introductory Hebrew courses. It is more suited for use as a reference in
topical study.
No comparative linguistic information is given with regard to other Semitic
languages. Words are presented in Hebrew on the left side of the page without
transliteration, and the accompanying gloss is on the right side of the page.
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Words are not alphabetized but are arranged in order of semantic logic. Each
category is divided into subcategories. Objects in a subcategory are defined
first; tools used to handle objects are defined next. The pattern is repeated with
the next subcategory. When a subcategory includes adjectives, they are
defined first; and verbs related to the adjectives follow.
References to more comprehensive dictionaries, most often DCH, are
given in most entries. Scripture references are also provided to illustrate the
use of most of the words.
I will be recommending this to my advanced Hebrew students to keep in their
libraries. It has numerous potential uses for exegesis and research. I would
like to see an expanded version, similar to Louw and Nida in Greek.
Sarah Blake LaRose
Anderson University
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קריאת ביניים :עברית לרמת הביניים ,הבנת הנקרא ותחביר ,מהדורה ממוקדת
מאת גוני טישלר ודליה רוט .ירושלים :אקדמון הוצאה לאור 294 .2016 .עמודים89 .
ש"ח.
הספר קריאת ביניים משנת  2016מעיד בכותרתו על היותו מהדורה ממוקדת יותר של
אותו הספר שהתפרסם במהדורה ראשונה בשנת  .2008ואכן 341 ,עמודי הספר המקורי
צומצמו ל 294-בספר הנוכחי .השוואה בין שתי המהדורות מעלה דמיון רב בין שני
הספרים ,והמהדורה החדשה מאופיינת במעט פחות חומרים תרבותיים ובעריכה יותר
הדוקה .בספר הקודם  17פרקים לעומת  14פרקים בספר הנוכחי .ההבדלים כוללים ,בין
היתר ,שמות חדשים לחלק מהפרקים ושינויים קלים בתכנים הנכללים בהם .למשל :שמו
של הפרק הראשון מ"הארץ שלנו-מה שמה?" ל"ארץ הבחירה" ,ובתוך כך הדיון בציטטה
משירו של ר' יהודה הלוי הוכתר בספר החדש במילים הפותחות את המובאה" ,לבי
במזרח" ,במקום הכותרת מהספר הראשון" ,ציוני מסוג אחר" .קטע קריאה זה נבחר
לפתוח את הספר החדש ומעניין ,שהקטע הפותח את הספר הקודם ,העוסק בשמה של
מדינת ישראל המודרנית ,הושמט מהמהדורה החדשה .יחד עם זאת ,בהחלט לא נמהר
להכריז על בסיס שינוי זה על הבדלים בתפישת הציונות בין המהדורה הראשונה לבין
הממוקדת ,אך עדיין מסקרן להבין את הסיבות לעריכה המחודשת.
דוגמה נוספת לשינוי ,שבו הרחבה מעניינת מעבר לישראל העכשווית ,נמצאת בפרק
החמישי ,שבו הוסר קטע מוכר מאת יאיר לפיד בעקבות אפרים קישון ("זוהי המדינה
היחידה") ,ובמקומו נוספו קטע קצר על רוזה פארקס פורצת הדרך ,ולהבדיל ,פסקה על
המלך אחאב ואישתו החוטאת ,איזבל .מבחינה תמטית הקטעים החדשים הללו
מתאימים הרבה יותר לפרק העוסק כולו בעבירות על החוק ובפשעים .יתכן ,שגם תשומת
לב לשיקולים מגדריים הובילה להחלטה לשינוי הקטעים הללו ,ואולי אף להוספת שיר
של יונה וולך בסוף אותו הפרק ,במקום שיר של יהונתן גפן שהופיע במהדורה הקודמת
כחומר תומך בהוראת המילית "ש" .דוגמאות לשינויים קוסמטיים יותר ניתן למצוא
למשל ,בפרק השמיני ,שכותרתו שונתה מ"ובכל זאת יש בזה משהו" ל"מי יודע מדוע
ולמה" בלא שינוי משמעותי בתכנים העוסקים במילות ויתור והסתייגות .הצמצום
במספר הפרקים הכולל התקבל מאיחוד פרקים  13ו 16-לפרק אחד העוסק בביטויי
שלילה ותיאורי אופן ,שנוספו לו קטעי תוכן חדשים; כמו כן ,הושמט פרק  14הקצר
אודות מילות שאלה שהופיע במהדורה הקודמת ,והתכנים האלה מופיעים כעת בפרק
הרביעי.
הספר הנוכחי בנוי במתכונת זהה לקודמו ,ובה פרקים המחולקים לקטעי קריאה,
סיפורים ,שירים ,קלוזים ודקדוק .הללו משולבים זה בזה בפרק ,אך ניתנים לזיהוי מהיר
בקריאת תוכן העניינים .הגישה של הספר ללימוד שפה שניה היא הקשרית-תרבותית ,כך
שההסברים לחומר הדקדוקי והתרגול שלו מתכתבים עם קטעי התוכן הלשוני .חומרי
ההעשרה התרבותיים כוללים שירים ,סיפורים ושירה עברית ,התייחסות לסרטי קולנוע
ישראליים ,קטעי עיתונות ומדיה חדשה (למשל :ערכים מוויקפידיה) וחומר עיוני-אקדמי
מעובד ,לצד גירויים ויזואליים כגון צילומים ,איורים ופרסומים .צבעי הספר הם שחור-
לבן בתוספת כחול ,גוון נוח הרבה יותר לקריאה מאשר הגוון האדום-ורוד במהדורה
הקודמת .אין שינויים משמעותיים מבחינה אסתטית וגרפית ,אך עדיין יש מקום לציין
לטובה את העיצוב הגרפי שבו ניכרים מחשבה וגיוון .הגופן (פונט) הראשי מודרני ,אך
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גודל האותיות בטקסטים המרכזיים קטן מאוד ולומדים ברמת הביניים יתקשו לפענחו.
למעשה ,גודל האות קטן אפילו מגודלן של אותיות בספר קריאה רגיל בעברית ,ונמליץ
להוצאת אקדמון לשקול לשנות את גודל האות במהדורות הבאות של הספר ,גם אם
המחיר הוא העלאת מספר העמודים הכולל.
הספר עשיר בחומרים אותנטיים ובחומרים מעובדים ,וגם התרגילים המלווים אותם
הם לרוב שימושיים ונועדו לתמוך בתרגול כתיבה ,אך לא בהפקת דיבור או בשיפור
היכולת להבנה שמיעתית .הנושאים של קטעי הקריאה מגוונים ,והם היוצרים את המבנה
התמטי של הפרק (למשל :חוק ועבריינות בפרק  ,5העיר חיפה בפרק  ,7או הנדסה גנטית
בפרק  .)9חבל ,שכותרת הפרק נושאת רק מיקוד לשוני ללא מיקוד תמטי ,שיכול היה
לעזור בהתמצאות מהירה בתכנים בנוסף לעיסוק הלשוני המודגם בהם (בהתאמה
"האיש אשר" לפרק  5המלמד משפטי לוואי" ,מי יודע מדוע ולמה" לפרק  7העוסק
במילות סיבה ותוצאה" ,לשם מה כל זה" לפרק  11העוסק במילות תכלית) .כמו כן ,בשתי
המהדורות חסרים דברי הסבר מסודרים על מבנה הספר ,הרציונל הפדגוגי שהנחה אותו
וכיצד ניתן וכדאי להשתמש בו .הפירוט הקצר שמופיע בדף המבוא מציין רק שכל פרק
מתייחס להיבט אחר של החברה הישראלית ולנושא תחבירי שונה.
טוב עשו הכותבות ששילבו שירים בכל אחד מהפרקים ,אם כי הללו לרוב אינם עומדים
בפני עצמם ומובאים על מנת ללוות את הנושא הלשוני של הפרק ,ללא הקשר תרבותי,
חברתי או היסטורי וללא הבחנה בין סוגות שונות כגון שירה ( ,)poetryפזמון ( )songאו
שיר שעשוע לילדים .כך ,למשל ,בפרק  ,12לאחר קטע קריאה על משפט אייכמן ,מובא
שירו של בוב דילן "צעיר לנצח" .נראה ,שההצדקה הלשונית לשילוב השיר היתה השימוש
שנעשה במילית "ש" בשני הקטעים ,אך הסמיכות ביניהם נראית משונה .בתוך קטגוריית
השירים ,השיר היחיד שמובא בתוך הקשר הוא שירו של יונתן רטוש "עתה" ,כשבצידו
מובאים שני משפטים על רטוש ועל התנועה הכנענית ( .)143חבל שהמרחבים הריקים
באותו עמוד לא נוצלו על מנת להרחיב את היריעה התרבותית אודות הקשר בין רטוש
והכנעניות לבין פסל האל בעל שתמונתו מופיעה  -ללא שום הסבר  -בחלקו התחתון של
העמוד .קישורים מסוג זה ,אשר מורים לעברית כשפה זרה אינם בהכרח ערים אליהם,
יכולים היו ליצור ערך מוסף תרבותי ולסייע במשימה המורכבת של חשיפת הסטודנטים
הזרים לא רק לשפה עצמה אלא גם לרבדיה השונים של התרבות הישראלית.
ההבדל המשמעותי בין המהדורה הנוכחית והקודמת הוא ,ככל הנראה ,התוספת
הדיגיטלית לספר .זוהי מהדורה האמורה לכלול מצגות אינטרקטיביות וקריינות של כל
הקטעים בספר .לא קיבלנו את התקליטור לעיון יחד עם הספר ,ולכן לא נוכל להציע
ביקורת עליו .נעיר רק שההתייחסות למהדורה הזאת במבוא המופיעה בלשון עתיד
("למהדורה הדיגיטלית יצורפו מצגות אינטרקטיביות ובהן הסברים ותרגילים נוספים
בהתאם לנושאים הלשוניים" עמוד יא) ,עשוייה להעיד על כוונה עתידית ולא על מוצר
שכבר קיים .אכן ,התכתבות עם ההוצאה מעידה שגרסת התקליטור זהה לחלוטין לספר
המודפס בתוספת הקראה של הספר כולו .כך או כך ,נציין שבעולם לימוד השפות כיום
אין יותר מקום למהדורות דיגיטליות על גבי תקליטורים .זוהי טכנולוגיה שכבר כמעט
איננה נגישה ,ולפיכך לא רלוונטית יותר לחייהם ולסביבתם הטכנולוגית של סטודנטים.
חשוב לומר בהקשר הזה ,שזוהי כמובן אינה בעיה האופיינית אך ורק לספר הזה,
ושבתחום הוראת העברית כשפה שניה ישנו מחסור חמור בחומרי לימוד מקוונים ברמה
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גבוהה (מבחינת איכותם התוכנית והטכנולוגית) ,שישלימו את ספרי הלימוד הקיימים
בלימוד ותרגול של כלל המיומנויות ובמיוחד במשימות אינטרקטיביות של הבנת הנשמע
ושל הדיבור.
מנקודת מבט חוץ-ישראלית ,הספר דומה לספרים רבים שמשרתים בעיקר קהל מורים
ישראלי וקהל לומדים של אולפן .הוא נכתב מפרספקטיבה ישראלית מקומית ובהקשר
הפדגוגי הוא כולל אך ורק הסברים דקדוקיים בעברית ולא באנגלית או בכל שפה אחרת.
זהו חסך משמעותי עבור תלמידים ומורים שנעזרים באנגלית במוסדות להוראת עברית
מחוץ לישראל ,תוך הדגשת הדומה והשונה בין שתי השפות לצורך חיזוק המיומנויות
השונות .עם זאת ,נציין בחיוב את המילון הרב-לשוני בסוף הספר ,שמופיע בשתי
המהדורות ,וכולל תרגום אוצר המילים בעברית לאנגלית ,לצרפתית ,לספרדית ,לרוסית
ולערבית.
בדומה לספרי לימוד עברית רבים אחרים הנכתבים בישראל ,הספר מתעלם לחלוטין
משיטות ההערכה הנהוגות בעשורים האחרונים בהוראת שפות זרות" .רמת הביניים"
שאליה מכוון הספר הינה מושג אבסטרקטי המשתנה ממוסד למוסד וממערכת לימודית
אחת לאחרת ,והכותרת כשלעצמה איננה מבהירה באילו לומדים מדובר ,ומה אמורה
להיות רמתם בכל אחת מארבע המיומנויות – קריאה ,כתיבה ,דיבור והבנת הנשמע –
בהן מתרכזת רכישת שפה זרה .זהו בדיוק המקום שממלאים סולמות ההערכה השונים
המקובלים כיום ברחבי העולם כגון ,סולם אקטפל האמריקאי ( ACTFL – American
 )Council of the Teaching of Foreign Languagesאו ה CEFR-הארופאי ( Common
 .)European Framework of Reference for Languagesמעבר לסטנדרטיזציה בהוראת שפה,
השימוש בסולמות אלה מאפשר לא רק יצירת שפה משותפת בין מרצים של שפות שונות,
אלא גם בין מרצים שונים של אותה שפה.
לסיכום ,המהדורה החדשה של ספר הלימוד קריאת ביניים יכולה בהחלט לסייע למורים
המלמדים עברית כשפה שניה בתיכונים ולמרצי עברית באוניברסיטאות בהעשרת חומרי
ההוראה בהם הם משתמשים ,במיוחד במשימות קריאה ובתרגול של נושאים דקדוקיים
ספציפיים .קטעי הקריאה והתרגול המופיעים בספר מתייחסים למנעד רחב של נושאים,
ותלמידים וסטודנטים בעלי תחומי עניין מגוונים ומוטיבציות שונות לרכישת עברית
יוכלו למצוא בהם עניין.
Dina Roginsky & Shiri Goren
Yale University
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THE ALPHA OF THE ALEF-BET: FIRST STEPS IN HEBREW by
Meira Rom and Dalia Roth-Gavison. Jerusalem: Academon. 2017. 152 pp.
74 NIS.
The Alpha of the Alef-Bet: First Steps in Hebrew ( צעדים:בית-אלופים באלף
)ראשונים בעברית, by Meira Rom and Dalia Roth-Gavison, is an introductory
Modern Hebrew textbook that focuses on teaching the alphabet as well as
basic vocabulary, morphology, and syntax. This concise textbook consists of
ten lessons, each presenting several Hebrew consonants, various points of
morphology (nominal and verbal), and sentence structure. In each chapter,
brief closed exercises are provided to practice writing the relevant consonants
and to practice reading texts containing words with those consonants. In
chapters that include grammar material, short exercises are provided that drill
knowledge of morphology and syntax. Most chapters also include YouTube
links to songs containing relevant vocabulary or grammar material. The end
of the book offers several helpful appendices, including charts of the alphabet
and vowels, a glossary, lists of personal names and place names, and a brief
list of foreign words.
In regard to vocabulary, the book presents basic function words such as
pronouns (personal and demonstrative), interrogatives, prepositions, and
conjunctions; additionally, the book provides terms for colors, types of food,
names of cities and countries, and common Hebrew personal names. In
relation to nominal morphology and syntax, the textbook provides clear charts
and concise explanations concerning gender and number markers, the definite
article, and nominal sentences. As regards presentation, the use of purple font
(as opposed to the book's standard black font) to accentuate spelling or
morphological aspects under discussion is particularly helpful, in that the
distinct color isolates the issue to be learned by the student.
The book does a fine job presenting several verbal groups. Beginning in
chapter 6, the grammar first presents the conjugation of present tense Ayin
Vav, Yod verbs (י, )ע''וin the Pa'al stem; and the infinitive forms of these verbs
are introduced in chapter 8. Additionally, chapters 8–10 introduce the present
tense and infinitive forms of regular verbs (Shlemim) such as Lamed Ayin,
Khet verbs (ע, )ל''חand Lamed Alef ( )ל''אas well as the present tense and
infinitive forms of Lamed Heh verbs ()ל''ה. Finally, the last chapter of the
book presents the common modal verb 'to need' ( )צריךas well as the present
tense forms of the verb 'to speak' ( )לדברof the Pi'el stem.
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Perhaps the best aspect of this textbook is its ability to present successfully
linguistic topics in a very simple manner that almost certainly will not
overwhelm the student. Complicated explanations of spelling or grammar
rules are absent from this book, being substituted by charts followed by
concise exercises geared at practicing the newly presented material.
Considering the brief nature of this workbook, the authors can be commended
for introducing not only the alphabet and vowels of Hebrew, but also the main
points of nominal and verbal morphology as well as the essential features of
sentence structure.
While this workbook is exemplary in presenting basic linguistic content in a
clear and succinct manner, at times, the presentation of such material is a bit
too succinct and could be improved by an addition of a brief footnote. For
example, in presenting definite noun phrases containing an adjective (e.g.,
 ;הכדור החדשpage 58), the chapter provides a table with examples of such
phrases, but no explanation is offered to clarify this not necessarily intuitive
concept – that a definite article must appear on both the noun and the
adjective. A footnote may also be fitting on pages 53–54 to explain that
adjectives must agree in number and gender with the nouns that they modify.
Throughout the book, however, the authors do a nice job including such
pertinent notes. For example, the authors provide an explanatory note on page
51 when introducing the general function of the definite article, and on page
62 when explaining the correct use of the two forms of the preposition 'from'
(- מvs. -)מ. The brevity and precision of these (and other) notes in the book
are commendable.
Some pedagogues may need to become accustomed to specific features of
the book. For instance, the Hebrew consonants are not presented in the order
of the alphabet; the reasoning behind the particular order of the presentation
of the consonants is not clear. It is noteworthy, though, that the well-known
textbook Hebrew from Scratch also presents the alphabet in non-sequential
order, so this aspect should not be too much of an obstacle to learning the
alphabet. Furthermore, while the Hebrew consonants are presented in a
gradual manner (that is, they are spread out over the ten lessons of the book),
the vowels, in contrast, are all given together as a group in chapter 1 with very
little explanation. Nevertheless, this terse presentation of the vowels is
compensated by the fact that the vowels are reintroduced at the beginning of
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each subsequent chapter in a chart with various consonants so that the student
can practice reading the consonants and the vowels together. This approach
will no doubt help the student to internalize the vowels.
When introducing the alphabet, the book purposefully avoids using too
many foreign words and personal names that stem from the Western culture.
The authors explain in the forward to the book that the prevalence of such
vocabulary in other textbooks has become more of a hindrance than an aid in
the learning process of students in Israel since many of them come from a
non-Western background and are not necessarily familiar with this
terminology. Such a pedagogical approach of limiting foreign words at the
beginner’s level makes sense for an Israeli classroom.
There are a couple minor typos that may be fixed in future editions of the
book. On page 136, there is a stray tsere vowel in the box that presents the u
vowel. On page 111, the song title is missing for the YouTube link. Besides
adjusting these two trivial flaws, in a future edition it may also be beneficial
to introduce the word 'yes' earlier in the book (rather than in chapter 5), in
order to make use of the word in reading excerpts, which will help the flow of
these passages (e.g., pages 18, 26). We may also note that some may find the
book’s illustrations more appropriate for a younger audience than for adults;
the same can be stated about the content of certain YouTube links in the book
(although the actual vocabulary of many links is well beyond a beginner’s
level). Adjusting these details may be worthwhile in future editions.
In sum, this workbook is well-suited for a classroom setting (or for self-study)
focused on learning the alphabet, basic vocabulary, and basic verbal forms.
While the book's succinctness is advantageous in certain respects, this brief
nature of the textbook will almost certainly compel instructors in a university
setting to search for additional materials with which to augment each lesson.
Nevertheless, the textbook achieves the aim that it sets out to attain: to
introduce the alphabet in a clear and accessible fashion and to present the basic
morphology and syntax of the language.
Philip Zhakevich
Princeton University
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INFORMATION FOR CONTRIBUTORS OF ARTICLES AND
BOOK REVIEWS
Hebrew Higher Education welcomes for consideration previously
unpublished articles concerned with the methodology and pedagogy of
teaching modern Hebrew language and linguistics, Hebrew literature in the
original and translation, Bible and rabbinic literature. Articles not exceeding
10,000 words may be written in Hebrew or English and should be
accompanied by an abstract of 100-250 words.
Articles and book reviews should be submitted as a Word document in an
e-mail attachment. Articles should be sent to the editor, Dr. Nitza Krohn,
nikrohn@jtsa.edu, with the author’s name and institutional affiliation
appearing on the cover page of the manuscript only, and any information
identifying the author in the article excluded or masked. Revisions and
corrections should be sent in the same manner. Book reviews should be sent
to the book review editor, Dr. Nancy Ezer, nezer@humnet.ucla.edu.
All submissions should conform to the instructions below. If the manuscript
deviates from the instructions in a major way, its review may be delayed until
the necessary revisions are made.
• Manuscripts should be typed on Microsoft Word only.
• Manuscripts, including footnotes, should use Times New Roman font in
English and David font in Hebrew. Use size 14 font and size 10 for the
footnotes. Space between lines is one (10 pts), with 1” margins.
• Avoid any formatting of the document.
• Hebrew and other non-Latin script quotations and references should be in
the original scripts, except for isolated words and book titles.
• Footnotes should be numbered consecutively throughout in Arabic
numerals; do not use endnotes.
The list of references should appear at the end of the article. For the format,
use the examples below. The same format should be applied for references
mentioned in the footnotes. Please include the author’s first name.
Examples:
Booker, M. Keith. 1994. Dystopian Literature, a Theory and Research Guide.
Greenwood Press.
Behar, Moshe. 2007. Palestine, Arabized-Jews and the Elusive Consequences of Jewish
and Arab National Formations. Nationalism and Ethnic Politics 13 (4): 581–611.
Amor, Meir. 2013. Illuminations from the Shadow. Tel Aviv: Resis-Nehara. [Hebrew].
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Halabe, Rachel. 2008. Ancient Languages are Still Around, But Do We Really Know
How to Teach Them? SBL Forum:
http://sbl-site.org/Article.aspx?ArticleID=756
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• Tables should be submitted in the same manner as the rest of the text. If it
is not possible to follow this format, authors should fit them into a standard
sized page and send a hardcopy to the editor in addition to the electronic
version.
• Do not use too many levels of subheadings: a main heading with up to two
subheadings is usually sufficient for an article of 10,000 words or less.
• Use double quotation marks except for quotations within quotations; place
periods and commas within double quotation marks.
• Do not add spaces between sentences or between paragraphs unless the
paragraph begins a new section of the article.
• Quotations of five or more lines in any language should be typed as a
separate indented paragraph without opening and closing quotation marks.
• Do not number the manuscript pages.
Copies and Reprints: Individual articles from HHE may be freely photocopied
for personal use and for non-copyrighted course reading packets, as long as
the source is acknowledged. Authors may freely reprint their own articles in
other copyrighted publications, if they acknowledge the source.
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