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EDITOR’S NOTE
At the outset of my first Editor’s Note I would like to express gratitude for the
opportunity to carry on the work of my predecessor, Adina Ofek, who retired
last year after having edited the HHE with skill and dedication since 1998. I
will do my best to uphold the high professional standards that she set. I would
also like to thank Naomi Sokoloff for her past service on the HHE editorial
board, welcome back veteran board members Shmuel Bolozky, Edna Amir
Coffin, Rina Kreitman, and David Marcus, and greet the three new members,
Naama Harel, Noam Pines and Pamela Scalise. Many thanks are also in order
to my indispensable partners, Nancy Ezer, who has been the book review
editor since 2007, and Orna Goldman, our meticulous managing editor. I
would like to take the opportunity to acknowledge the work of the anonymous
peer reviewers (you know who you are!) who graciously agreed to read
incoming manuscripts and offer wise professional judgment and constructive
criticism.
In the current issue, we have implemented two new features. The first, which
was broached in Adina Ofek’s editorial note in issue 13 (2010) and suggested
again to me last year by Gilead Morahg, the Naph Executive Vice President,
is the switch to a “rolling publication” method. Articles are now being
published online throughout the year, and then also compiled in the annual
issue, to be released prior to the summer NAPH conference. The anticipated
advantages of this method are, first, that authors of articles need not wait till
the closing of the annual issue to see their work published and, second, that
articles, arriving over the course of the year will have the opportunity to earn
more readership when published at earlier intervals when not competing for
time and attention with other articles within an annual issue. I am gratified to
report that at the time of writing this (May 30, 2017), the total number of ‘hits’
on the articles published over the year was 848, certainly an encouraging
measure of the level of interest in the HHE within our (relatively small)
professional field. (Since we do not have the numbers for previous issues, I
cannot claim, however, an increase – or decrease – in interest due to, or
correlated with, the rolling publication method).
A second feature being introduced in this issue is a new section: a Hebrew
language review of current issues in second language acquisition English
language research. Our colleague Renana Schneller has undertaken this
challenging task, and in this issue, she has selected the topic of implicit and
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explicit language teaching and learning, and provided us with a cogent digest
of the recent and very prolific research in this area
Now, for a brief overview of the current issue:
In the Literature section, you will find Or Rogovin’s article “Scripture and
the Nation,” in which he describes the structure, content and implementation
of a literature course that examines how some biblical passages and themes
were reworked in American and modern Hebrew writing.
In the Linguistics and Lexicography section, Irena Blanky-Karlin offers
a syntactic, semantic and lexicographic comparative analysis of verbs of
collection and dispersion in the language of the Mishna and the Bible, with a
glance at some pedagogical implications. Tsvi Sadan examines the only
learner's dictionary of Modern Hebrew, compares it to learner dictionaries in
other languages, and proposes improvements to this and any future learner's
dictionaries of Modern Hebrew.
In the Pedagogy section, we publish an article dealing with language
teacher training: specifically, the results of a questionnaire-based empirical
study, jointly authored by Rama Manor, Abed al-Rahman Mar'i, and Tami
Yair, exploring the perceptions of effectiveness of Hebrew language teacher
training in the Arab Teacher Training Institute for Education at the Beit Berl
College. Another article in this section, by Esther Raizen, focuses on
classroom pedagogy. It advocates – and demonstrates - the use of higher-order
thinking skills in activities designed for the Hebrew language classroom
Those interested in Biblical Hebrew pedagogy will find two articles. One,
jointly authored by Jennifer Noonan and Paul Overland, describes classroom
experience in Ethiopia and reports on the effectiveness of a communicative
approach when teaching students in an oral-based culture. The second article,
by Scott Callaham, offers new instructional insights on the teaching of
Biblical Hebrew drawn from a study on the teaching of Biblical Hebrew in
Chinese through the lens of language defamiliarization.
The Inside the Classroom section contains two articles, based on
presentations in the 2016 Naph conference. Both articles describe the design
and implementation of novel courses that utilize visual input (advertisements
in Edna Lauden’s article, and art works in Gila Cohen Friedman’s) to activate
and develop communication in the interpersonal, interpretive and
presentational modes.
The book review section, edited by Nancy Ezer, contains 11 reviews.
Among them are reviews of three recently published Hebrew language
textbooks (apparently, there IS something new under the sun!), and a critique
6
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of the new edition of Uzzi Ornan’s classic “Grammar of the Mouth and Ear”,
side by side with reviews of recent books on theatre, fiction, poetry and song,
as well as a collection of essays on the exodus theme in post-biblical Judaism
and the second issue of the literary journal Dibur.
In closing, I would like to urge you to submit relevant articles for the 2018
issue. We welcome conference presentations, empirical and theoretical
research, reports of classroom action research and curriculum innovations,
forays into digital instruction and more. It is your contributions that preserve
and enrich the engaged pedagogic dialog which informs the mission of the
HHE.
Nitza Krohn
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SCRIPTURE AND NATION: ECHOES OF THE HEBREW BIBLE IN
ISRAELI AND AMERICAN LITERATURE
Or Rogovin

Bucknell University

ABSTRACT
This paper discusses the teaching of a less explored aspect of Israeli-American
cross-cultural relations – the Hebrew Bible as a common textual ground and
foundational myth. The discussion is based on a course I have been teaching at
Bucknell University, titled “Hebrew Bible & Modern Literature,” that discusses
some biblical passages and themes as literature, and examines how they were
reworked in American and modern Hebrew writing. How, for example, are Cain
and Abel utilized in Dan Pagis’ poetry and how are they reincarnated in John
Steinbeck’s Of Mice and Men? What can the differences – Holocaust vs. the myth
of the “promised land” – reveal about the founding narratives of these two cultures?
How was the story of Exodus revived by Zionists and the early Americans, black
and white? What, in conclusion, are the different roles that the Hebrew Bible fulfills
in these two cultures which strongly affiliate themselves with the Israelites? The
paper surveys and assesses relevant readings by authors, such as Shulamit Hareven,
Haim Gouri, Amos Oz, Mark Twain, Herman Melville, and by scholars, such as
Robert Alter, Sacvan Bercovitch, Ilana Pardes, and Anita Shapira. Major
pedagogical considerations underlying the course’s structure and assignments are
also reviewed, as well as my experience with students’ responses, and further
suggestions for teaching and reading are made in order to provide instructors with
guidance and encouragement for conveying to their students the beauty of the Bible
and its significance in modern culture.

The special relationship between Israel and the United States runs deeper than
shared political interests. Both of these nations have their defining ethos
rooted in the Hebrew Bible; both have been shaped in their formative days by
the ancient text on which they continue to draw today as a source of spiritual
and ideological inspiration. More than in any other realm, it is in literature that
this bond – between each of the two nations and the Bible and consequently
between the nations themselves – gains its richest expression. Writers in Israel
and the United States were remarkably committed to the ideas and materials
of the Hebrew Bible as a source of artistic inspiration, but also as a vehicle for
formulating the ideologies and concerns of their own time and place. The
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similarities between the imaginative uses of the ancient text in the two
traditions are as compelling as are the differences, and both invite a
comparative exploration, which may illuminate each of the literatures in their
contexts, as well as the textual sources they rework. This was the task
undertaken in a course titled “The Hebrew Bible and Modern Literature,”
which I have been teaching to undergraduates at Bucknell University. It
discusses some biblical passages as narratives before turning to the way these
materials are rewritten and utilized in modern literature and culture. The
syllabus includes some European writing and visual art, but the emphasis is
placed on American and Israeli texts, which many of the students encounter
for the first time.
The course divides into units which are taught in the order of their
appearance in the Bible. Other organizations – by thematic principles, social
contexts, aesthetic mechanisms, literary genres – are also possible, of course,
in line with pedagogical goals and needs. My presentation here, however,
deviates occasionally from the Biblical sequence in order to demonstrate some
implicit and useful connections between various components within and
between literary traditions. Indeed, a comparative perspective is a major
principle in materials selection, especially considering the course’s
concluding unit (discussed below), which juxtaposes the formative impact of
the Bible on two different societies. While exploring texts from various
literary traditions has the advantage of introducing students to the significance
of the Bible around the world, limiting the focus to two traditions enables a
more thorough comparative analysis, and for this purpose the pairing of Israeli
and American literatures works especially well. This is due to the
abovementioned inter-cultural ties in the context of national formation, but
also due to some practical reasons. American students are naturally more
familiar with their own culture, a familiarity which allows a smoother access
to the less known materials of the course – the Bible and Israel. The focus on
the local culture is also likely to generate greater appeal in terms of student
enrollments given the dominance of English and American Studies in colleges
in the United States. All these, of course, are variables that can be readily
adjusted to the circumstances of instruction.
The opening unit of the course includes an introductory reading about the
genesis of the biblical text. Already at this early point many students, Jews
and non-Jews alike, demonstrate one of the most typical reactions that
accompany the course: the realization that the Hebrew Bible is separate from
10
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the Christian one, and that although it is sacred, it is not necessarily religious;
although it is the textual basis for more than one faith, the stories and people
within it do not necessarily advocate or exemplify the worship of God,
certainly not in the way which is conventional today. Students are just as
surprised to discover how uneven and heterogeneous the text is, and how
problematic and controversial are its most basic characteristics as authors and
sources. This is especially the case with the opening chapters of Genesis,
which we read closely in Robert Alter’s translation and commentary.1
Realizing the contradictions between Genesis 1 and 2, the fact that “God” and
“the Lord” translate different names in the Hebrew original, or even that
Adam simply means “man” or “human” and not someone’s first name – all
these catch students by surprise. Those who have completed Jewish Sunday
school or other Jewish education are often just as excited about these
discoveries as those who attend church or gained no other religious training.
The following unit looks at the uses that modern literature makes of
Genesis’ early chapters. For American literature, I assigned the first few
chapters of The Bible according to Mark Twain, which present the fictional
diaries of Adam and Eve from their days in the Garden of Eden. 2 In Twain’s
version, the two biblical individuals never cease bickering like an old married
couple. In Adam’s diary, Eve never stops chatting and bossing him around to
the point of naming all the animals before he gets the chance to do so. In Eve’s
diary, Adam thinks he is a scientist but in fact lacks basic common sense.
Puzzled by his first born, Adam tries to drown his son in the river in order to
see, through a scientific experiment, if this is a fish! In a heart breaking
moment, Eve tries to wake up Abel from what she perceives as a deep sleep
since she does not yet know what death is. Along with Twain, students are
assigned Stanley’s Brodwin’s essay “The Humor of the Absurd: Mark
Twain’s Adamic Diaries,” from a volume titled Biblical Images in Literature.3
Several essays in the course are drawn from this helpful collection designed
for college instruction.
Twain’s fabricated diaries create a strong effect of defamiliarization of both
contemporary reality and the biblical text. They rewrite the story of Adam and
See Robert Alter (2008) The Five Books of Moses: A translation with commentary. New York: WW Norton.
Alter also provides illuminating introductions to each of the books.
2
For a comprehensive edition with introduction and commentary, see Mark Twain (1995) The Bible
according to Mark Twain, ed. Howard G. Baetzhold and Joseph B. McCullough. Athens: University of
Georgia Press.
3
Stanley Brodwim (1975) “The Humor of the Absurd: Mark Twain's Adamic Diaries,” Biblical Images in
Literature, ed. Roland Bartel, James S. Ackerman, and Thayer S. Warshaw. Nashville: Abingdon Press:
118–133.
1

11

HHE 19 (2017)

Rogovin: Scripture and Nation

Eve as a social critique of gender roles in Twain’s time, and they present God
in a light which is not always positive. But what may be considered a bold
critique of God in Twain’s conservative nineteenth century United States is
minimal when compared to another text assigned in the course: Jose
Saramago’s Cain.4 In this novel, defamiliarization is radicalized when Cain is
presented as being right while God is to be blamed with injustice and
complicity in Abel’s death. Here again, Adam and Eve are developed from
relatively flat characters in the biblical narrative to real people with complex
psychologies. Both Twain and Saramago shed an artistic, innovative, and
critical light on plots and characters which students usually consider
fossilized.
When discussing Twain and Saramago, I indicate to the students that these
writers make use of one major intertextual mechanism: rewriting the biblical
material in a new and imaginative way, which illuminates the original text.
This is to be differentiated from another mechanism: the employment of the
biblical materials in a new, often contemporary, plot setting and context
(implied or explicit). That is the case in Dan Pagis’ poems which are read in
the course following the discussion of Twain. I usually open our study of Pagis
with “Written in Pencil” and ask students to suggest interpretations. Very few
are able to identify the Holocaust as the poem’s implied context, but once it
is identified, the discussion develops well as we continue to Pagis’ other
poems, such as “Brothers,” “Autobiography,” and “Testimony.” 5 Overall,
students seem to be quite taken with Pagis’ craft of poetry. I assign in this
context A. B. Yehoshua’s chapter on Cain and Abel, which, through a close
reading of the biblical text, examines the moral dimension and narrative art of
the story of the first murder.6 I also assign David Jacobson’s lucid and careful
analysis of Pagis in Modern Midrash, where the biblical materials are

José Saramago, Cain, trans. Margaret Jull Costa (Boston: Houghton Mifflin Harcourt) (2011). The novel is
assigned along with Robert Alter’s review of the book, “Who will Punish the Lord,” London Review of
Books, October 6, 2011, 22–24. Alter examines the biblical materials in the novel and also comments on
the book’s artistic weaknesses, which many students observe independently. Alter’s review, then, nurtures
a critical discussion of the book’s aesthetic value.
5
Pagis’ poems are available in Art from the Ashes: a Holocaust Anthology (1995). ed. Lawrence Langer.
New York: Oxford University Press; and also in The Selected poetry of Dan Pagis (1996). trans. Stephen
Mitchell. Berkeley: University of California Press. This volume includes also an introduction by Robert
Alter.
6
Abraham B. Yehoshua (2000) The Terrible Power of a Minor Guilt: Literary Essays, trans. Ora Cummings.
Syracuse: Syracuse University Press: 3–16. This reading contributes also to the discussion of Saramago
and, later on, of Steinbeck).
4

12
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discussed against the implied background of the Holocaust, its victims,
survivors, and perpetrators.7
The reworking of the story of Cain and Abel, as well as of other materials
from Genesis’ early chapters, as symbols placed within a contemporary
context forms a major stratum also in John Steinbeck’s Of Mice and Men.
William Goldhurst’s introductory essay clarifies the web of biblical allusions
developed in the book in the context of the American vision it imagines.8
While Pagis (and other Hebrew writers discussed below) employs the
materials of the Bible within Israeli and Jewish setting, mostly on the national
level, for Steinbeck the Promised Land is a social vision: a farm in California
where equality and shelter for outcasts can be secured.
It is interesting to examine an individual biblical component through a
cross-cultural prism. When we discuss Exodus, we watch Cecil B. DeMille’s
1956 film “The Ten Commandments,” which has gained a canonical status
also in Israel where it was broadcast for many years on the morning after the
Passover dinner. In American culture the film falls into the category of
Biblical Epic and gains a variety of readings in the context of the Cold War.
Books like Moses in America or Religion and Film by Melanie Wright provide
such interpretations. Watching the impressive and powerful Charlton Heston
as Moses serves not only to introduce American students to a cinematic age
before their time, but also as contrast to the portrayal of Moses that Shulamith
Hareven presents in The Miracle Hater, the first part of her Desert Trilogy.9
Discussing the text, I draw students’ attention to Hareven’s resistance to the
form of the book of Exodus. While the biblical narrator (as well as the three
hour film) conveys a collective and nationalized narrative with Moses leading
in the forefront, Hareven’s story disintegrates and individualizes the narrative,
focusing on marginal characters, and expressing a sharp critique about
corruption and injustice in Israelite society. Hareven’s representation invites
See David C. Jacobson (1987) Modern Midrash: The Retelling of Traditional Jewish Narratives by
Twentieth-Century Hebrew Writers. Albany, N.Y.: State University of New York Press:145–152. Jacobson
conducts a broader discussion of Hebrew poetry’s use of the Bible in the context of the Holocaust in Does
David still Play before You? Israeli Poetry and the Bible (1997) Detroit: Wayne State University Press:
139–166. The chapter presents some useful background regarding Israel’s response to the Holocaust and
its victims before turning to a close reading of poems by Pagis and Gilboa.
8
William Goldhurst (1975) “Of Mice and Men: John Steinbeck’s Parable of the Curse of Cain,” Biblical
Images in Literature, ed. Roland Bartel, James S. Ackerman and Thayer S. Warshaw. Nashville: Abingdon
Press: 137–147; for another relevant reading, see Michael J Meyer, “The Edenic Myth in John Steinbeck,”
Literature and the Bible, ed. David Bevan. Amsterdam: Rodopi, 95–116. Elia Kazan’s 1955 film East of
Eden, based on Steinbeck’s book by that name, is also relevant for this unit. Both the novel and the film
are rich with biblical allusions to the early chapters of Genesis.
9
Shulamith Hareve ( 1996) Thirst: The Desert Trilogy, trans. Hillel Halkin. San Francisco: Mercury House.
7
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also a feminist perspective, which the course examines closely through
relevant scholarship and in relation to other female characters in the Bible and
its literary reworkings.10
We read two short stories by Amos Oz, each demonstrates a different
intertextual mechanism.11 “The Way of the Wind” employs the myth of Akeda
in the context of inter-generational tensions in Israeli society and critique of
Zionism. When, during Israel’s Independence Day parachute display in the
Valley of Jezreel, the cradle of the Zionist agricultural enterprise, Gideon
Shenhav finds himself entangled with his parachute in the electric cables,
while his father, an ideological leader in the Labor Movement, urges him in
anger to jump down and stop shaming his legacy – the biblical story of the
Akeda gains a contemporary meaning. Once more, in Eretz Israel, not
Abraham but his descendant, is eager to sacrifice his son’s life in an
unconditional commitment to a higher power, not God but Ideology. And just
as Shimshon Sheinbaum and the Zionist way of life he embodies are
magnified and universalized through the thick web of intertextual ties to
Abraham, so the biblical figure and God are reconsidered in ideological terms.
In both cases, the tone is critical. These observations, as well as general
background and useful terminology for Oz’s use of the Bible, are well
accessible to students in Nahama Aschkenasy’s study which I assign as well.12
Oz’s story works well with some canonical Hebrew poetry making use of the
Akeda. I typically teach Haim Gouri’s “The Inheritance,” T. Carmi’s “The
sacrifice,” and Amir Gilboa’s “Isaac,” along with Ruth Kartun-Blum’s article,
which provides important background to the role of the Akeda in Hebrew
culture and poetry.13 Kartun-Blum’s study, however, may be challenging for
undergraduate students, but given its importance, instructors may wish to
assign it nonetheless, while guiding their students through the reading.
“Upon this Evil Earth” rewrites the biblical story of Jephthah and his
daughter in a developed and even subversive manner. The terse chapters in
the book of Judges gain in Oz’s story depth and thickness in a way that can be
read as commentary on the biblical text, one which challenges the Jewish
For the feminist aspect I assign Alicia Ostriker (2005) “Shulamith Hareven’s The Miracle Hater: A
Feminist Novel?” Midstream, 51.3
11
Both stories appear in Amos Oz’s Where the Jackals Howl (2012) trans. Nicholas de Lange and Philip
Simpson. Boston: Houghton Mifflin Harcourt.
12
Nahama Aschkenasy (2001) “Deconstructing the Metanarrative: Amos Oz’s Evolving Discourse with the
Bible,” Symposium: A Quarterly Journal in Modern Literatures 55.3:123–139.
13
Ruth Kartun-Blum (1988). “’Where Does This Wood in My Hand Come From?’ the Binding of Isaac in
Modern Hebrew Poetry,” Prooftexts 8.3: 293–310. The article includes some of the poems discussed in the
course, and all are available in T. Carmi (1981) The Penguin Book of Hebrew Verse. New York: Penguin..
10
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perspective by suggesting a pagan one. Oz’s Jephthah is torn between Israel
and Ammon, the God of Israel and the god of the desert, whose path allows
Oz to reveal the ideas and temptations that the biblical narrator strives to
obliterate: the Hebrew of forbidden magic, the magnetizing powers of the
desert and its idols, human sacrifice.14 A helpful section in Jacobson’s Modern
Midrash, assigned for this unit, examines Jephthah’s inner conflict as the
conflict of the Sabra, shaped by the Middle Eastern context as well as by
Jewish and European cultures.15
Not always does the basic distinction I make between intertextual
mechanisms – the employment of biblical materials in a contemporary setting
vs. the rewriting of the biblical story – apply so smoothly. And the cases where
it does not are especially conducive for sharpening students’ analytical skills.
Saramago’s novel, for example, escapes easy categorization since while Cain
never leaves the world of the Bible, he does travel within it as a witness to the
Akeda, the flood, and other events related in later parts of the Hebrew Bible.
While the opening chapters of the novel rewrite the story from Genesis, the
later ones employ materials in a new context which is not contemporary but
biblical. In Cain the two mechanisms are confused. An especially unusual mix
of intertextual techniques comes up in Herman Melville’s Moby Dick, the first
nine chapters of which are assigned in the course along with the book of
Jonah. In chapter nine of the novel, Father Mapple, a peculiar and ominous
minister operating in a dark church on the piers of Nantucket, conveys a
sermon in which the story of Jonah is rewritten quite imaginatively. In
Mapple’s version, the God of Israel, which shows compassion towards the
people of Nineveh, is closer to the raging pagan gods who punish the sinners,
and this of course is the message which Mapple wishes to convey to the sailors
at sea. This rewriting is of a unique nature since it is conducted by an internal
narrator, so readers simultaneously see Father Mapple’s distortive use of the
Bible and Melville’s critical view of this distortion. This is a biblical
commentary and a commentary on the commentary itself. The issue gains a
14

A perspective on the biblical text, which, if not pro-pagan, can at least be seen as resisting the divine
message, is suggested also in Haim Hazaz’s “The Bridegroom of Blood,” which I taught in a previous
version of this course. The story is included in the collection of Hazaz’s stories The Sermon and Other
Stories. New Milford, Conn.: Toby Press (2005). Ilana Pardes’ discussion of this enigmatic passage in
Exodus (4:24–26) is a suitable reading in this context as it highlights a feminist perspective, which responds
well to various women characters discussed in this course: Jephthah’s daughter, Eve, and some women
characters in Hareven’s The Miracle Hater. See Pardes’ (1993), Countertraditions in the Bible: A Feminist
Approach. Cambridge: Harvard University Press: 79–97. Another suitable reading which corresponds to
Pardes’ study is Sigmund Freud’s (1939), Moses and Monotheism, trans. Katherine Jones. New York:
Vintage. Freud’s text is conveniently available online and could be assigned in part.
15
Modern Midrash, pp. 173–181.
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convincing and approachable discussion in Jay Holstein’s essay “Melville’s
Inversion of Jonah in Moby-Dick” which is assigned with the novel.16
The final unit of the course expands our perspective from close textual
readings to a broader question: what role – religious, political, ideological –
does the Bible serve in Israeli and American societies? It is, of course, just as
reasonable to open the course with this unit, which includes scholarship in
Israeli and American cultural history, and then gradually focus the discussion
through the concrete analysis of literature. My sense, however, is that tangible
and intuitive close readings allow a smoother introduction into the topic, and
that they establish a solid foundation for the broader questions which may
serve as the course’s conclusion.
On the Israeli scene, we read Uriel Simon’s “The Place of the Bible in
Israeli Society,” Anita Shapira’s “The Bible and Israeli Identity,” and David
Ben-Gurion’s essay “The Bible is Illuminated by its own Light.” 17 All these
reveal to the students a perception of the Bible they could not imagine: secular,
Zionist, national, almost if not completely deprived of religious faith. Students
realize the powerful triangle of the land, language, and people of the Bible,
which shapes Israeli consciousness and exists on an almost literal level. Since
this unit immediately follows the discussion of Oz’s “Upon this Evil Earth,”
I teach Ben-Gurion’s essay side by side with the midrash collected in Bialik
and Ravnitzky’s The Book of Legends (Sefer Ha-Aggadah) under the title
“Jephthah and his Daughter.”18 The striking contrast between the
interpretative methods applied in the two texts exemplifies well how different
Zionist and traditional Jewish societies are in the importance and function they
attribute to the Hebrew Bible.
In the American context we read Sacvan Bercovitch’s “The Biblical Basis
of the American Myth” and Mark Noll’s “The Image of the United States as
a Biblical Nation.”19 Seeing themselves as the “New Israelites,” the early
Jay A. Holstein (1985) “Melville's Inversion of Jonah in Moby-Dick,” Illif Review 42: 13-20. More
challenging readings may include the relevant sections in Nathalia Wright’s (1940) classic “Biblical
Allusion in Melville’s Prose,” American Literature 12.2: 185–199; Ilana Pardes, “Remapping Jonah’s
Voyage: Melville’s ‘Moby-Dick’ and Kitto’s (2005) ‘Cyclopedia of Biblical Literature,’” Comparative
Literature 57.2: 135–157.
17
Uriel Simon (1999) “The Place of the Bible in Israeli Society: From National Midrash to Existential
Peshat,” Modern Judaism 19.3: 217–239; Anita Shapira (2004) “The Bible and Israeli Identity,” AJS
Review 28.1: 11–41; David Ben-Gurion (1972) “The Bible is illuminated by its own Light,” Ben-Gurion
Looks at the Bible, trans. Jonathan Kolatch. Middle Village, NY: Jonathan David ; 44–54.
18
See H. N. Bialik and Y. H. Ravnitzki (1992) The Book of Legends, trans. William G. Braude. New York:.
Schocken ; 109.
19
Sacvan Bercovitch (1983) “The Biblical Basis of the American Myth,” The Bible and American Arts and
Letters, ed. Giles Gunn. Chico: Scholars Press ; 219–229; Mark A. Noll. 1982. “The Image of the United
States as a Biblical Nation,” The Bible in America: Essays in Cultural History, ed. Nathan O. Hatch and
16
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Americans suggest some compelling similarities as well as differences when
compared to the Zionists. The “Promised Land,” of course, is on different
continents in the mind of the two nations, but the idea holds similar ground,
although it is metaphorical and religious in American eyes, and historical and
literal for Zionism. The process of liberation and independence, of finding a
safe haven in a new land that is yet to be settled, reveals similarities as well.
It is not surprising, as Robert Hay discusses in an essay I assign for this final
unit, that George Washington was called Moses of his time. 20 This concept
was, naturally, less agreeable for the black slaves after the American
Revolutionary War, and this topic always nurtures a productive discussion in
the racially-conscious American classroom.
All these readings and discussions regarding the role of the Bible in Israeli
and American culture feed into the third and final paper. While in their brief
reading responses and the previous two papers, students were required to
examine a single literary text in terms of its reworking of biblical materials,
the final paper requires them to present a reading of two texts. For this paper
they must also contextualize their analysis within the relevant tradition –
Israeli or American – and suggest some broader conclusions by use of the
scholarship. Some students choose to conduct a comparative study of how a
biblical story, theme or character is reworked in both Israeli and American
writing. Although such cross-cultural papers constitute a minority, the course
itself – its readings, assignments, discussions – introduces students to the
profound bond which exists between Israeli and American cultures through
their shared perception of the Hebrew Bible as a foundational myth. Just as
importantly, the course introduces students to Israeli literature and society,
now made relevant and accessible through the familiar American writing and
the textual appeal of the Hebrew Bible.

Mark A. Noll. New York: Oxford University Press; 39–51. A short introduction to the impact of the Bible
on American writing is also available in Robert Alter’s (2008) Pen of Iron. Princeton: Princeton UP: 1–
7.
20
Robert P. Hay (1969) “George Washington: American Moses,” American Quarterly 21.4: 780–91.
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פועלי איסוף והצטרפות ופועלי פיזור והפרדה בלשון התנאים:
עיון תחבירי ,סמנטי ומילוני תוך השוואה ללשון המקרא1
אירנה בלנקי-קרלין

מכללת לוינסקי לחינוך ומכללת קיי
תקציר
נהוג לחלק את פועלי המקום לשני סוגים עיקריים :פעלים סטטיים (כגון גר ,שכן ,הציב,
הוציא) ,כלומר פעלים המציינים את הימצאות העצם או את אי הימצאותו במקום
מסוים ,ופעלים דינמיים ,דהיינו פועלי התנועה (כגון בא ,ברח ,הלך ,הסיע) ,המסמנים
מעבר ממקום אחד למשנהו .מחקרנו מציג תיאור תחבירי ,סמנטי ומילוני של  20פועלי
המקום הסטטיים מסוג מיוחד – פועלי איסוף והצטרפות ופועלי פיזור והפרדה – בלשון
התנאים על משמעויותיהם השונות ועל דרכי הצרכתם המגוונות תוך השוואה ללשון
המקרא .מפאת קוצר היריעה יובא במאמר דיון מעמיק ומקיף רק בפעלים אסף ,ניטפל,
זרה וקצץ ,ואילו הסיכום והמסקנות יתייחסו לממצאים העולים מן העיון בכל 20
הפעלים .פעלים אלה מוינו לשתי קבוצות סמנטיות שונות( :א) פועלי איסוף והצטרפות
– פעלים המסמנים הבאת חפצים ,אנשים ועוד שהפכו להיות יחד ,למקום המוגדר
מבחינת גבולותיו בין שהוא מוזכר במשפט ובין שהוא אינו מוזכר בו ,מהם פעלים שיש
ניטפל( .ב) פועלי פיזור
במשמעותם גרימה :אסף ,צבר ועוד ,ופעלים רפלקסיביים :נטפלַ ,
והפרדה – פעלים המסמנים השלכת חפצים ,אנשים ועוד ,שהיו יחד ,לצדדים ולכיוונים
השונים כאשר המרחק ביניהם אינו חייב להיות שווה ,מהם פועלי זרייה :בזק ,זרה,
ופועלי גריעה :גדד ,כרת ואחרים .הממצאים העיקריים שעלו מן הניתוח ההשוואתי
שבוצע הם אלה )1( :העובדה שלָרוב הדגמים התחביריים המקראיים משמשים במלואם
או בחלקם גם בלשון התנאים ,מאשרת כנראה את אחדותה התחבירית של העברית
לתקופותיה בתחום הפועל לצד התפתחותה הטבעית )2( .מתוך  20פעלים שנבדקו 11
פעלים ( )55%חודשו בלשון התנאים .ניתן לשער שנסיבות החיים ואופייה ההלכתי של
לשון התנאים הצריכו פעלים לקסיקליים חדשים לשימוש בהקשרים מעשיים .ממצא זה
מעיד על התפתחותה הטבעית של העברית לתקופותיה בתחום מילון הפועל.

מבוא
בספרות המחקר בסמנטיקה הגנרטיבית מקובל לחלק את פועלי המקום על פי
מקום הימצאו של העצם ביחסת המושפע ( )Objectiveביחס לעצם ביחסת המקום
( )Locativeלשני סוגים )1( :פעלים סטטיים ,כלומר פעלים המציינים את הימצאות
העצם במקום מסוים (בין שמדובר בשינוי במקומו ,בין שמדובר באי שינוי במקומו,
בין שמדובר בגרימת שינוי במקומו וכד') :גר ,שכן ,הניח ,הציב ועוד )2( .פעלים
דינמיים ,דהיינו פועלי התנועה (הרגעיים וההמשכיים) ,המסמנים מעבר ממקום
אחד למשנהו :ברח ,הגיח ,הלך ,נע ועוד (ליונס ;1968 ,לונגקר ;1976 ,צדקה,1974 ,
 ,1978תשנ"ב; בורוכובסקי 2001 ,ואחרים).
עיון בפועלי המקום בכלל ובפועלי המקום הסטטיים בפרט זכה למחקר ענף הן
בלשון המקרא ,כגון קדרי ( ,)1976דוגמא (תשל"ו) ,רובינשטיין (תשל"ד ,תשל"ט,
תשמ"ב ,1ואחרים) ,פולק ( ,)2009קולר (תשע"ג) ועוד ,הן בעברית החדשה ,כגון
צדקה (שם ,שם ,שם ,תשל"ז ,תשמ"ח ואחרים) ,רובינשטיין (תשמ"ב ,)2טרומר
1

המאמר מיוסד על פרק  5של עבודת הדוקטור (בלנקי ,תש"ע) ,שהתמקדה בתיאור  94פועלי המקום הסטטיים
למיניהם על כל משמעויותיהם הרלוונטיות ועל כל דרכי הצרכתם בלשון התנאים תוך ההשוואה של  55מהם ללשון
המקרא ,ועל ההרצאה שנישאה בכנס  NAPHב 24.06.2014-באוניברסיטת בן-גוריון בבאר-שבע בישראל .יוער כי
בזירות בלשניות אחרות דנו בצורה מעמיקה בפועלי המקום הסטטיים מתת-קבוצות סמנטיות שונות בלשון
התנאים :בפעלים אשר במשמעותם יש גילום הארגומנטים ,כגון פועלי לבוש (בלנקי ,תשע"ג) ,פועלי עבודת אדמה,
פועלי זוהמה ,פועלי צביעה ועוד (שם ,)2013 ,בפועלי קיום במקום (שם ,תשע"ד) ובפועלי המצב הלוקטיבי (בלנקי-
קרלין ,תשע"ו).
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( 1983ו ,)1985-בורוכובסקי (תשמ"ח ,1988 ,תשנ"ד ,תשנ"ה 2001 ,ועוד) ,בלנקי
(תשס"ג ,תשס"ו ו )2006-ואחרים2.
בשונה ממצב המחקר בתחום זה בלשון המקרא ובעברית החדשה ,בספרות
המחקר של לשון חז"ל אין דיונים רבים במשמעויות פעלים ,פרט למחקר על
הפעלים הבלתי אגנטיביים בלשון המקרא ובלשון חכמים (ססר ,)1989 ,לתיאור
מקיף של פועלי האמירה במשנה (שמש ,תשנ"ט) ומחוץ למילונים :במילונו של
באכר (תרפ"ג) נכללים בין יתר הערכים פעלים המשמשים כמונחים במשא ומתן
ההלכתי שבין חכמים; בלקסיקון הפועל של מורשת (תשמ"א) נבדקו כל הפעלים
החדשים מכתבי יד בסיסיים ומאבות טקסטים בלשון התנאים עם התחקות אחר
תרומתה של הארמית להעשרתו של רובד לשון חז"ל זה בתחום הפועל מול זיקתו
של הפועל החדש למקרא .בספרו של אזר (תשנ"ה) ניתן תיאור סינכרוני מקיף
ומפורט של תחביר לשון המשנה על פי כתב-יד קאופמן ללא השוואה ללשון המקרא
או ללשון התנאים בכללה .בספרו של קדרי (תשנ"א ,תשנ"ה) אין דיונים בתחביר
הפועל בעברית לתקופותיה ,פרט לעיון מקיף בהיקרויותיו של הפועל היה .ברוורמן
(תשנ"ו) דן במילות יחס המשלימות פועלי מקום סטטיים (פועלי הנחה ,כגון הניח,
נתן [במשמעות הנחה]) ודינמיים (פועלי תנועה ,כגון יצא ,נכנס ,בא) ופועלי העברת
בעלות (פועלי מסירה ,כגון מסר ,נתן [במשמעות נתינה]) במשנה ובתוספתא.
מחקרנו מציג תיאור תחבירי ,סמנטי ומילוני מקיף של  20פועלי המקום
הסטטיים מסוג מיוחד – פועלי איסוף והצטרפות ופועלי פיזור והפרדה (ראו פרק 1
בהמשך) – בלשון התנאים על משמעויותיהם השונות ועל דרכי הצרכתם המגוונות
תוך השוואה ללשון המקרא .מפאת קוצר היריעה יובא במאמר דיון מעמיק ומקיף
רק בפעלים אסף (פרק  ,)2ניטפל (פרק  ,)3זרה (פרק  )4וקצץ (פרק  ,)5המייצגים את
הפעלים מתוך ארבע קבוצות תת-סמנטיות שונות (ראו פרק  1להלן) ,ואילו הסיכום
והמסקנות יתייחסו לממצאים העולים מן העיון בכל  20הפעלים .יצוין שבמחקר
נבדקו כל היקרויותיהם של הפעלים הנדונים ,אך לא כולן יובאו במאמר.
הקורפוס שנבדק הוא המקורות האותנטיים של ספרות התנאים (כתבי היד שבין
 1100ל 1400-בקירוב) כפי שהיא הוהדרה במפעל המילון ההיסטורי של האקדמיה
ללשון העברית :המשנה ,התוספתא ומדרשי ההלכה (ספרא ,מכילתא דרבי ישמעאל,
מכילתא דרשב"י ,ספרי במדבר ,ספרי זוטא ,ספרי דברים ומכילתא לדברים)3.
בפרק  1להלן יובאו הגדרתם של פועלי איסוף והצטרפות ושל פועלי פיזור
והפרדה ומיונם הסמנטי .פרקים  5–2יוקדשו לתיאור בלשני של פעלים אלה לפי
מתכונת הדיון הזאת :בכל פרק יידון פועל אחד ,והוא [הפרק] יחולק לשלושה תת-
סעיפים – עיון בלשון התנאים ,עיון בלשון המקרא ותוצאות הניתוח המשווה .יצוין
שהפועל ניטפל (ראו פרק  )3יתואר רק בלשון התנאים היות שאין הוא מופיע ברובד
המקראי .מתכונת הדיון בכל פועל תהיה זהה בלשון התנאים ובלשון המקרא:
בהתחלה תובא משמעות הפועל הנידון ברובד הנתון ,לאחר מכן תינתן הנוסחה
הסמנטית בציון הערכיות הסמנטית (ע"ס) ,ולבסוף כל היקרויותיו של הפועל ימוינו
לפי הדגמים התחביריים המצוים בכל רובד בציון הערכיות התחבירית (ע"ת) 4.כל
פועל נידון ומשלימיו המוצרכים סמנטית ותחבירית (מושאים ומשלימי מקום
מוצרכים) יודגשו באות עבה בכל הדוגמות .אם לפועל מצויות יותר ממשמעות אחת,

 2מן הראוי להזכיר גם את המחקרים האחדים שנעשו על פועלי המקום באנגלית ובשפות אחרות ,כגון פינקר (,)1989
לוין ( ,)1993פאו ( ,)1996קישימוטו ( ,)2002לי ( )2009ועוד.
 3ראו קורפוס המחקר על-פי המהדורות המדעיו ת בסוף המאמר .יצוין כי לצורך העיון המילוני בפעלים נעזרנו בעיקר
במילונו של יאסטרוב ,במילון בד"ב ובמילונו של קדרי (.)2006
 4על ההבחנה בין הערכיות הסמנטית (ע"ס) ,דהיינו מספר הארגומנטים בנוסחתו הסמנטית של הפועל ,ובין הערכיות
התחבירית (ע"ת) ,כלומר מספר הצ"שים ( =הצירופים השמניים) הרלוונטיים לפועל בדגם התחבירי ,ראו אצל
רובינשטיין (תשל"ט).

20

)HHE 19 (2017

פועלי איסוף ופיזור Blanky-Karlin:

כל משמעות נוספת תוצג לפי השיטה הנ"ל 5.בפרק  6יובאו ההערות לשימושי
ארבעת הפעלים הנדונים בעברית החדשה .פרק  7יתמקד בתרומתו הפדגוגית של
המאמר ,ובפרק האחרון יוצגו הסיכום והמסקנות.
 .1הגדרתם של הפעלים ומיונם הסמנטי
 1.1פועלי איסוף והצטרפות
פעלים אלה מסמנים הבאת חפצים ,אנשים ,חלקיקים ועוד ,שנגרם להם להיות יחד,
למקום המוגדר מבחינת גבולותיו בין שהוא מוזכר במשפט בין שהוא אינו מוזכר בו
(כמו הפועל אסף) ,או את גרימת הימצאות העצם במקום שבו נמצא הזולת בין
שהמקום הוא קונקרטי ,בין שהוא מופשט (כמו הפועל נטפל (=הצטרף)) .פועלי
קבוצה זו מתמיינים לשתי תת-קבוצות:
 1.1.1פעלים שיש במשמעותם גרימה :אסף ,כפת ,צבר:
( )1הבונה גדר ...מה יעשה בעפר? צוברו ברשות הרבים ומתקינו (משנה
שביעית ג ,י).
ניטפל:
 1.1.2פעלים רפלקסיביים :נטפלַ ,
( )2ניטפל להן ר' יהושע ,אמר להן( ...תוספתא סוטה טו ,יא).
מיטפל עימו בטיחה (משנה נגעים יב ,ו).
ַ
( )3ואין חבירו
 1.2פועלי פיזור והפרדה
פעלים אלה מסמנים השלכת חפצים ,אנשים ,חלקיקים ועוד ,שהיו יחד ,לצדדים
ולכיוונים השונים כאשר המרחק ביניהם אינו חייב להיות שווה ,בין שהעצמים או
החלקיקים נעים ,כמו בפועל בזק ,ובין שאחד העצמים נע והאחר נייח ,כמו בפועל
גדד .פועלי קבוצה זו מתמיינים אף הם לשתי תת-קבוצות:
 1.2.1פועלי זרייה :בזק ,זרה:
( )4בוזקים מלח על גבי הכבש בשביל שלא יחליק (משנה עירובין י ,יד).
( )5דשים וזורים ודורכים ומעמרים (משנה שביעית ו ,ב).
 1.2.2פועלי גריעה
על-פי מינוחו של אזר (תשנ"ה ,)37 :פעלים אלה מצביעים על גריעת חלקים מתוך
הארגומנט ביחסת המושפע באופן שבו נפגמת שלמותו :גדד ,גידד ,זינב ,זרד ,זירד,
כרת ,נכרת ,קלף ,קילף ,קצץ ,נקצץ ,קיצץ ,קרסם (כרסם):
( )6ואם נפל על דלעת ,גודדה והיא טהורה (משנה מכשירין ו ,ו)6.
( )7מאמתי אין קוצצין את האילן בשביעית? (משנה שביעית ד ,י).
רובינשטיין (תשל"ט ו )1976-ובעקבותיו גם בורוכובסקי (תשמ"ח) מכנים את
הפעלים מקבוצות ( )1.1ו )1.2(-דלעיל "פעלים לוקאטיביים סימטריים" חיוביים
(כגון אסף) ושליליים (כגון פיזר) ,אך המונח "סימטרי" אינו נראה לנו מדויק7.
לחיזוק הדברים נביא את הגדרתו המילונית של שוויקה (בעקבות אבן-שושן) למילה
"סימטרי":

 5ראוי לציין כי לשיטת הצגה זו ,שהיא כאמור מילונית ,חשיבות רבה בעיון בלשני המובא כאן .דרך הצגה זו מאפשרת
את בדיקת כל המשמעויות של הערך הפועלי הנתון על כל דגמיו התחביריים ,המופיעים ברובד התנאי וברובד
המקראי .זאת ועוד ,ההצגה המילונית עדיפה על ההצגה התחבירית ,דהיינו על ההצגה על-פי המבנים התחביריים ,גם
משום שאותם מבנים תחביריים עשויים לשקף משמעויות שונות של אותו פועל.
 6משנה זו מתפרשת כך :ואם נפל דם המת על הדלעת שלא הוכשרה ,גורד (גודד) ממנה את הדם ,שאסור לאכלו ,והיא
טהורה לפי שלא הוכשרה לקבל טומאה.
 7במסגרת דיונה בתיאורים המאייכים בעברית בת-ימינו מור (תשע"ג )122–117:מציגה עיון מעמיק בתיאור השלם
(היחד) ,המצוי בסביבתם התחבירית של פעלים לוקטיביים-סימטריים-חיוביים – כגון לצרף/מתחברים/מערבבים
יחד; אסוף לצנפה; אוספת לפקעת; נאספו בחבורות – ובסביבתם התחבירית של פעלים שאינם לוקטיביים-
סימטריים-חיוביים – כמו יצאו יחד בחבורה אחת; פנו בחבורות; באים משפחות-משפחות; עומדים קבוצות ועוד.
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" ִסימֶ ְט ִרי – שיש בו סימטריה (= התאמה מדויקת) ,שיש יחס הרמוני ותואם בין
חלקיו השונים; מתאים או שווה לדבר מקביל לו מצדו השני של קו ,מישור או
נקודה".
מהגדרה זו עולה שהשימוש במושג "סימטרי" מצריך התאמה מדויקת במצבם של
החלקים כלפי השלם ,לעומת זאת הפועל אסף ודומיו אינם מסמנים התרחשות
סמנטית המצביעה על מרחק שווה בין החלקים שהפכו להיות יחד .המילה שאולה
מיוונית [ synיחד  metron +מידה] ,וייתכן שהמרכיב "יחד" גרם להכנסת המונח
"סימטרי" שאינו מדויק כאן.
 .2אסף
 2.1עיון בלשון התנאים
 2.1.1צבר ,ליקט דוממים (אפר הפרה האדומה ,דם הזבח ,קמה ועוד)
הנוסחה הסמנטית :א 'גרם' ('התהווה' (ב' 1עם' ב 2וכד' 'ב' ג)) – ע"ס ()4+
רובינשטיין (תשל"ט ו )1976-טוען שמשמעותו המקורית של אסף ושל דומיו היא
גרימת היות עצמים זה עם זה ותו לא ,כמו בפסוק "ויאסף לבן את כל אנשי
המקום" (בראשית כט ,כב) .לפיכך הערכיות הסמנטית של אסף לפיו היא ( ,)3+וראו
גם בורוכובסקי ( .)203 ,178–176 :2001גישתנו שונה מגישתו של רובינשטיין בכך
שלא נראה לנו נכון להפריד את רעיון גרימת היות העצמים זה עם זה מהמקום שבו
הם יימצאו בין שהמקום מוזכר במשפט בין שהוא אינו מוזכר8.
הפועל מעמיד שני דגמים תחביריים ,ובהם הדבר הנאסף מתייחס לש"ע ברבים או
לשם קיבוצי.
הדגמים התחביריים:
א .צ"ש  + 1פועל ( +את) צ"ש /2מילת שאלה – ע"ת ()2+
(" )8ואסף איש טהור את אפר הפרה" – אם אסף את הפרה( ...ספרי זוטא
במדבר יט ,ט ,אפשטיין9.)58 :
(" )9וכבס האסף את אפר הפרה" – בא הכתוב ולימד על האוסף הפרה
שמטמא בגדים (ספרי במדבר קכד ,הורוביץ10.)159 :
המשמעות של המילה הפרה בדוגמות ( )8ו )9(-היא אפר הפרה ,השוו במדבר (יט,
ט–י) ,כלומר חל כאן המעתק הסמנטי המכונה "אליפסה" :הנסמך אפר נשמט
והסומך קיבל את משמעות הסמיכות כולה.
( )10אם המשליך האזוב מטמא בגדים ,האוסף את האפר ,לא יטמא בגדים
(ספרי במדבר קכד ,הורוביץ.)159 :
גם בדוגמה ( ,)10העולה אף היא מגרסת כ"י וטיקן  ,32חלה האליפסה ,אך בשונה
מדוגמות ( )8ו )9(-דלעיל הנסמך אפר סופג את משמעות צירוף הסמיכות אפר
הפרה11.
( )11נשפך על הריצפה ואספו ,פסול (משנה זבחים ב ,א).
( )12נישפך על הריצפה ואספו – אינו טעון כיבוס ...אלא הדם שניתקבל בכלי
וראוי להזייה (משנה זבחים יא ,ג).
( )13נישפך על הריצפה ואספו – מן הכלי ,טעון כיבוס ומצואר בהמה ,אינו
טעון כיבוס (ספרא צו ד ,ב; וייס לב ע"ג).
 8מעניין שברוסית המילה המקבילה למילה העברית (ב)יחד היא  ,[vmeste] вместеוהיא נוצרה מצירוף היחס
 ,[v meste] в местеמילולית" :בַ מקום".
 9אפשטיין ,יעקב נחום" .ספרי זוטא פרשת פרה" (פירק'  ,)A 313/43 2תרביץ א.78–46 :
 10במהדורת הורוביץ :בא הכתוב ולימד על האוסף את אפר הפרה .יצוין כי ניתן לאשש את הגרסה העולה מכ"י
וטיקן  32שבדוגמה הנידונה באמצעות הנוסח בספרי זוטא במדבר שהובא בדוגמה ( )8לעיל.
 11במהדורת הורוביץ :האוסף את אפר הפרה .בכ"י לונדון :האוסף את הפרה.
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(" )14את הדם"( .או) יכול אפילו נישפך ...יחזור ויאספינו( ...ספרא נדבה ,ה,
א; וייס ו ע"ג).
יצוין כי בדוגמות ( )14(–)11הארגומנט ביחסת המושפע מתייחס לדם הזבח ,דהיינו
לעצם נוזלי ולא מוצק .הפועל אסף נבחר כאן כנראה משום שבדוגמות אלה מתואר
המצב שבו גורמים לטיפות דם שנשפך לפני כן ,להיות יחד במקום מסוים שאינו
מוזכר במשפט מטעמים פרגמטיים.
( )15נתפזר הקומץ על גבי הרצפה ,יחזור ויאספנו… עד שלא אספו…
משאספו… (תוספתא מנחות ה ,טז).
( )16אם אין אנו זורעים ,מה אנו אוספים? (ספרא בהר ג ,ב; וייס קח ע"א).
ב .צ"ש  + 1פועל – ע"ת (12)1+
( )17לקים מה שנאמר" :ואסף" "והניח" – אוסף לפני מחנה ישראל ומניח
בתוך מחנה ישראל (ספרי זוטא במדבר ,הורוביץ ,יט ,ט13.)304 :
 2.1.2מילא כלי במי החטאת
הנוסחה הסמנטית :א 'גרם' ('התהווה' (ב 'ב' ג)) – ע"ס ()3+
הדגם התחבירי:
(צ"ש  + )1פועל/שם הפועל ( +את) צ"ש  + 2לתוך צ"ש  – 3ע"ת ()3+
( )18המטביל כלי ...אם לאסוף לתוכו מים מקודשין( ...משנה פרה ה ,ב)14.
( )19קרוייה שהיטבילוה במים ...בין כך ובין כך לא יאסוף לתוכה מים
מקודשין (משנה פרה ה ,ג)15.
במשמעות זו הארגומנט ביחסת המושפע (נפגע הפעולה) הוא דבר נוזלי ולא מוצק,
המתייחס למים מקודשים ,ומשמעותו של אסף כאן קרובה מאוד לפעלים ,כמו ָֹשם,
הכניס ,שאין בהגדרתם הסמנטית גרימת מצב שבו העצמים יהיו יחד .במילים
אחרות ,הפועל אסף אינו משמש כאן במשמעותו הרווחת ,המצריכה מקום שבו
העצמים יהיו זה עם זה ,ובכך משמעותו שונה במקצת אף ממשמעותו בדוגמות
( )14(–)11לעיל ,שגם בהן המושפע מתייחס לעצם נוזלי :דם.
 2.1.3הקהיל ,קיבץ בני אדם
הנוסחה הסמנטית :א 'גרם' ('התהווה' (ב' 1עם' ב 2וכד' 'ב' ג)) – ע"ס ()4+
הדגם התחבירי ,שבו הדבר הנאסף מתייחס לש"ע ברבים:
צ"ש  + 1פועל  +את צ"ש  – 2ע"ת ()2+
במשמעות זו לפועל אסף יש היקרות אחת בלבד:
( )20ולא משה בלבד אלא כל הצדיקים ...אוספן (ספרי במדבר קו ,הורוביץ:
.)105
 2.2עיון בלשון המקרא
 2.2.1הקהיל ,קיבץ בני אדם או את חיות השדה
הנוסחה הסמנטית :א 'גרם' ('התהווה' (ב' 1עם' ב 2וכד' 'ב' ג)) – ע"ס ()4+
הדגמים התחביריים:
 12דוגמה ( )17להלן מראה כי הפועל אסף עשוי להופיע גם ללא השלמה תחבירית משום שהיא ידועה מההקשר
הלשוני הקודם :אוסף את אפר הפרה  .מסיבה זה ניתן לראות בדגם זה קיצור של דגם א לעיל :צ"ש  + 1פועל +
(את) צ"ש  – 2ע"ת ( .)2+חשוב להדגיש שהערכיות הסמנטית של הפועל קבועה (באותה משמעות) ,ואילו הערכיות
התחבירית עשויה להשתנות מכיוון שהיא משקפת את המימושים הלשוניים השונים של הפרופוזיציה הסמנטית
על-פני השטח.
 13במהדורת הורוביץ :לקיים מה שנאמר" :ואסף" איש טהור "והניח" – אוסף היה לפני מחנה ישראל ומניח במחנה
ישראל.
 14הגרסה בדפוסים – אם להוסיף לתוכו מים מקודשין – .עולה בקנה אחד עם הגרסה בכ"י פרמה :אם הוסיף לתוכו
מים מקודשין.
 15גם בדוגמה זו הגרסה בדפוסים – לא יוסיף לתוכה מים מקודשים – משקפת את הגרסה בכ"י פרמה :לא יוסיף
לתוכה מים מקודשין.

23

)HHE 19 (2017

פועלי איסוף ופיזור Blanky-Karlin:

בכולם הדבר הנאסף מתייחס לש"ע ברבים או לשם קיבוצי:
א .צ"ש  + 1פועל ( +את) צ"ש  – 2ע"ת ()2+
( )21וַיֶּ אֱ סף לָבָ ן אֶּ ת-כָֹ לַ-אנְ ֵׁשי הַ מָֹ קום (בראשית כט ,כב).
( )22לְ כּו ִא ְספּו כָֹ ל-חַ יַ ת הַ ָֹש ֶּדה (ירמיהו יב ,ט).
ָאס ְפ ִתי (צפניה ג ,יח).
( )23נּוגֵׁי ִממועֵׁ ד ַ
ב .צ"ש  + 1פועל ( +את) צ"ש  + 2לצ"ש  – 3ע"ת ()3+
ַאספֵׁ ם לִ ְרחוב הַ ִמזְ ָֹרח (דברי הימים ב כט,
( )24וַ יָבֵ א אֶ ת-הַ כֹּהֲ נִים וְ אֶ ת-הַ לְ וִ יִם וַ יַ ְ
ד).
בשונה מדוגמות ( )23(–)21דלעיל בדוגמה ( )24ממניעים פרגמטיים יש מימוש
תחבירי למקום ,לרחוב המזרח ,שבו נמצאו האנשים שנגרם להם להיות ביחד.
ג .צ"ש  + 1פועל  +את צ"ש  + 2אל תוך צ"ש  – 3ע"ת ()3+
ָאס ְפ ִתי אותָֹ ם אֶּ ל-תוְך הָֹ עִ יר הַ זאת (ירמיהו כא ,ד).
( )25וְ ַ
גם בדוגמה ( )25מטעמים פרגמטיים יש מימוש תחבירי למקום שבו האנשים יהיו
זה עם זה :אל-תוך העיר הזאת.
ד .צ"ש  + 1פועל ( +את) צ"ש  + 2אל צ"ש  – 3ע"ת ()3+
( )26וַיֶּ אֱ סף אֵׁ לָֹיו כָֹ ל-הַ ּגויִ ם וַ י ְִקבֹּץ אֵ לָיו כָל-הָ עַ ִמים (חבקוק ב ,ה).
יִש ָראֵ ל (שופטים ג ,יג).
( )27וַיֶּ אֱ סף אֵׁ לָֹיו אֶּ ת-בְ נֵׁי עַ מון וַ עֲמָֹ לֵׁק וַ ֵילְֶך וַ יְַך אֶ תְ -
ה .צ"ש  + 1פועל ( +את) צ"ש  + 2בצ"ש  – 3ע"ת ()3+
ַַאספֵׁ הּו בְ ִמכְ מַ ְרתו (חבקוק א ,טו) – נאמר על הכשדים
( )28יְ ג ֵֹּרהּו בְ חֶ ְרמ ֹּו וְ י ְ

השובים את שבוייהם כצייד הצד דגים.

משפטים המובאים בדגמים (ו) ו(-ז) דלהלן משקפים את המשמעות הנספחת של
מקום המוצא ושל מקום היעד ,המתלווה למשמעותו הבסיסית של הפועל אסף ,כפי
שגם עולה מניתוחיו של רובינשטיין (תשל"ז ו.)1976-
ו .צ"ש  + 1פועל  +את צ"ש  + 2מן צ"ש ( 3משלים נספח של מוצא) – ע"ת ()3+
ָאס ְפ ִתי אֶּ ְתכֶּ ם ִמן-הָֹ אֲ ָֹרצות (יחזקאל יא ,יז).
( )29וְ ִקבַ ְצ ִתי אֶ ְתכֶ ם ִמן-הָ עַ ִמים וְ ַ
בדוגמה זו מתלווה אל המשמעות הבסיסית של הפועל אסף ,המסמנת כאמור את
גרימת היות העצמים זה עם זה במקום מסוים ,המשמעות הנספחת של מקום
המוצא .צירוף היחס מן-הארצות הוא המשלים הנספח של הפועל הוציא ,שנשל.
ז .צ"ש  + 1פועל  +את צ"ש  + 2אל צ"ש ( 3משלים נספח של יעד) – ע"ת ()3+
רּוש ִ ַלם ל ִַמלְ חָ מָ ה (זכריה יד ,ב).
ָאס ְפ ִתי אֶּ ת-כָֹ ל-הַ ּגויִ ם אֶּ ל-יְ ָֹ
( )30וְ ַ
ניתן לשער כי בדוגמה ( )30יש משלים נספח של הפועל הביא שנשל ,והמשלים הוא
אל-ירושלים .לפי ניתוח זה ,שיעורו של המשפט :אאסוף את כל הגויים ואביא
אותם לירושלים .כלומר ,בשונה מדוגמות ( )28(–)24דלעיל ,שבהן צירופי היחס עם
מילות היחס 'ל' ,'-אל תוך'' ,אל' ו'-ב' ,המשלימים את הפועל אסף ,מציינים את
המקום שבו הפכו האנשים להיות זה עם זה ,בדוגמה ( )30שלפנינו מקום איסופם
של הגויים הוא לא בהכרח ירושלים ,אלא מקום אחר שאינו מוזכר בפסוק ,וצירוף
היחס אל ירושלים עשוי להיות המקום שאליו יגיעו כל הגויים ביחד לאחר כינוסם
במקום אחר כאמור.
 2.2.2צבר ,ליקט דוממים (ל ֶֶּּקט ,קמה ,אפר הפרה ועוד)
הנוסחה הסמנטית :א 'גרם' ('התהווה' (ב' 1עם' ב 2וכד' 'ב' ג)) – ע"ס ()4+
הדגמים התחביריים:
בכולם הדבר הנאסף מתייחס לש"ע ברבים או לשם קיבוצי:
א .צ"ש  + 1פועל ( +את) צ"ש  – 2ע"ת ()2+
ָאסף ִאיׁש טָ הוֹּר אֵׁ ת אֵׁ פֶּ ר הַ פָֹ ָֹרה (במדבר יט ,ט).
( )31וְ ַ
( )32וְ הָ יָה כֶ אֱ סף ָק ִציר ָֹקמָֹ ה (ישעיהו יז ,ה).
ָאס ְפ ָֹת אֶּ תְ -תבּוָאתָֹ ּה (שמות כג ,י).
ַארצֶ ָך וְ ַ
( )33וְ ֵׁשׁש ָׁשנִים ִתזְ ַרע אֶ תְ -
ָאס ְפ ָֹת ְד ָֹגנֶָּך וְ ִתיר ְשָך וְ יִ צְ הָֹ ֶּרָך (דברים יא ,יד).
( )34וְ ַ
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( )35וְ אַ ֶתם ִא ְספּו יַיִ ן וְ ַקיִ ץ וְ ֶּשמֶּ ן (ירמיהו מ ,י).
ַאספּו יַיִ ן וָ ַקיִ ץ הַ ְרבֵ ה ְמאֹּד (ירמיהו מ ,יב).
( )36וַ יַ ְ
מּוקעִ ים (שמואל ב כא ,יג).
ַאספּו אֶּ ת-עַ צְ מות הַ ָֹ
( )37וַ יַ ְ
ב .צ"ש  + 1פועל  +אל צ"ש  – 2ע"ת ()2+
ָאספְ ָֹת אֵׁ לֶּיָך וְ הָ יָה לְ ָך וְ לָהֶ ם לְ ָאכְ לָה
( )38וְ אַ ָתה ַקח-לְ ָך ִמכָל-מַ אֲ כָ ל אֲ ֶׁשר יֵָאכֵ ל וְ ַ
(בראשית ו ,כא).
ג .צ"ש  + 1פועל – ע"ת ()1+
ָאס ְפ ִתי בָ עֳּמָ ִרים ַאחֲ ֵרי הַ קו ְֹּצ ִרים (רות ב ,ז).
( )39וַ תֹּאמֶ ר אֲ לַקֳּ טָ ה-נָא וְ ַ
ד .צ"ש  + 1פועל  +מאת צ"ש ( 2משלים נספח של בעלות) – ע"ת ()2+
ָאספּו ׁש ְֹּמ ֵרי הַ סַ ף מֵׁ אֵׁ ת הָֹ עָֹ ם (מלכים ב כב ,ד).
(... )40הַ כֶסֶ ף ...אֲ ֶׁשר ְ
בדוגמה זו קיימת המשמעות הנספחת של גרימת בעלות :הפועל לקח נשל ,והשאיר
אחריו את המשלים מאת העם :נאמר כאן על איסוף הכסף על-ידי לקיחתו מהעם
(זו גם הצעתו של רובינשטיין ,תשל"ז ו.)1976-
 2.2.3הכניס למקום
לרוב הפועל משמש במשמעות קיבל לתוך ביתו או תחת חסותו [כמו בדוגמות (,)42
( )45( ,)44להלן].
הנוסחה הסמנטית :א 'גרם' ('התהווה' (ב 'ב' ג)) – ע"ס ()3+
חלה כאן תזוזת המשמעות :בניגוד למשמעויות הקודמות ( )2.2.1ו )2.2.2(-אין
בנוסחתו סמנטית זו של הפועל אסף גרימת מצב שבו העצמים יהיו זה עם זה ,מה
גם שלעתים מושפע הפעולה מתייחס לעצם בודד ,כמו בדוגמה ( )42להלן ,שבה
נאמר על אישה ,ועוד.
הדגמים התחביריים:
א .צ"ש  + 1פועל  +את צ"ש  + 2אל צ"ש  – 3ע"ת ()3+
ֹלׁשת י ִָמים (בראשית מב ,יז) – נאמר על
( )41וַיֶּ אֱ סף אתָֹ ם אֶּ לִ -מ ְשמָֹ ר ְׁש ֶ
אסירים.
ַאספָֹ ּה אֶּ ל-בֵׁ יתו (שמואל ב יא ,כז) – נאמר על אישה :קיבל
יִׁשלַח ָדוִ ד וַיַ ְ
( )42וַ ְ

לתוך ביתו.

יטה (בראשית מט ,לג).
( )43וַיֶּ אֱ סף ַרגְ לָֹיו אֶּ ל-הַ ִמ ָֹ
ב .צ"ש  + 1פועל  +את צ"ש  + 2אל תוך צ"ש  – 3ע"ת ()3+
( )44וַאֲ ַס ְפתו אֶּ ל-תוְך בֵׁ יתֶּ ָך (דברים כב ,ב) – נאמר על בהמה אובדת :יקבל

לתוך ביתו.

ג .צ"ש  + 1פועל  +את צ"ש  – 2ע"ת ()2+
ַַאספֵׁ נִ י (תהלים כז ,י) – נאמר על עזּוב :קיבל
( )45כִ יָ-אבִ י וְ ִא ִמי עֲזָ בּונִי וַ ה' י ְ

תחת חסותו.

ָאסף הַ ְמצ ָֹרע (מלכים ב ה ,יא).
( )46וְ הֵ נִיף יָד ֹּו אֶ ל-הַ מָ קוֹּם וְ ַ
משמעותו של הפועל אסף בדוגמה ( )46נראית רחוקה מאוד ממשמעותו הרגילה
הקשורה למקום .קשה גם להניח שחל כאן מעתק סמנטי כלשהו ,אך קדרי (:2006
 ,)58למשל ,רואה בפסוק זה "קיצור לשון :ריפא אדם מצרעת והכניסו לחברת
אנשים" .זו גם משמעותו של אסף בדוגמה ( )47להלן.
ד( .צ"ש  + )1שם הפועל  +צ"ש  + 2מצ"ש  – 3ע"ת ()3+
( )47לֶּאֱ סף ִאיש ִמצָֹ ַרעְ תו (מלכים ב ה ,ז).
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 2.2.4הכניס למקום קבורה
הנוסחה הסמנטית :א 'גרם' ('התהווה' (ב 'ב' ג)) – ע"ס ()3+
הדגם התחבירי :צ"ש  + 1פועל ( +את) צ"ש  + 2על/אל צ"ש  – 3ע"ת ()3+
ס ְפָך עַ ל-אֲ בתֶּ יָך (מלכים ב כב ,כ)16.
(ִ )48ה ְננִי א ִ
(ִ )49ה ְננִי א ִס ְפָך אֶּ ל-אֲ בתֶּ יָך (דברי הימים ב לד ,כח).
דוגמות ( )48ו )49(-מעידות על החילוף הסגנוני 'על''/אל' המוכר במקרא17.
 2.2.5הסיר (משמעות מטפורית)
הנוסחה הסמנטית :א 'גרם' ('התהווה' ('לא' (ב 'ב' ג))) – ע"ס ()3+
במשמעות זו הפועל מביע גרימת אי הימצאות של עצם מופשט במקום ,דהיינו את
שלילת הלוקטיביות.
הדגמים התחביריים:
א .צ"ש  + 1פועל ( +את) צ"ש  – 2ע"ת ()2+
( )50אֱ סף חֶּ ְרפָֹ תֵׁ נּו (ישעיהו ד ,א).
ָאס ְפ ָֹת כָֹ ֹל-עֶּ בְ ָֹרתֶּ ָך הֱ ִשיבוֹּתָ מֵ חֲ רוֹּן אַ פֶ ָך (תהלים פה ,ד).
(ַ )51
ב .צ"ש  + 1פועל  +את צ"ש  + 2מאת צ"ש  – 3ע"ת ()3+
ָאס ְפ ִתי אֶּ תְ -שלו ִמי מֵׁ אֵׁ ת הָֹ עָֹ ם-הַ זֶּה נְאֻ ם-ה' אֶּ ת-הַ חֶּ ֶּסד וְ אֶּ ת-הָֹ ַרחֲ ִמים
( )52כִ י ַ
(ירמיהו טז ,ה).
 2.2.6כילה
הנוסחה הסמנטית :א 'גרם' ('התהווה' ('לא' ('יש' ב/א))) – ע"ס ()2+
במשמעות זו חלה תזוזה סמנטית מפועל מקום לפועל גרימת אי קיום.
הדגם התחבירי :צ"ש  + 1פועל ( +את) צ"ש  – 2ע"ת ()2+
ָאס ְפ ָֹתה נ ְַפ ְשָך וְ נֶּפֶּ ש
ת ְׁשמַ ע קוֹּלְ ָך עִ מָ נּו פֶ ן-יִ פְ גְ עּו בָ כֶם אֲ נ ִָׁשים מָ ֵרי נֶפֶ ש וְ ַ
(ַ )53אלַ -
בֵׁ יתֶּ ָך (שופטים יח ,כה).
 2.3תוצאות הניתוח המשווה:
 .1מתוך שש המשמעויות של הפועל אסף ,המצויות במקרא ,רק שתיים משמשות
בלשון התנאים )2.1.1( :ליקט דוממים; ( )2.1.3הקהיל בני אדם .המשמעות
הנוספת המצויה בלשון התנאים ( )2.1.2מילא כלי במי החטאת אמנם קרובה
למשמעות המקראית ( )2.2.3הכניס למקום ,אך בלשון התנאים משלים הפועל
המממש את המושפע מתייחס לעצם נוזלי ולא מוצק :מים מקודשים.
 .2הפועל אסף מעמיד מגוון רב של דגמים תחביריים בלשון המקרא ,ואילו בלשון
התנאים משמשים שלושה מהם בלבד .הדגם השכיח ביותר בשני רובדי הלשון
הוא הדגם שיש בו השלמה תחבירית אחת :צ"ש  + 1פועל  +את צ"ש .2
 .3ניטַ פל
הפועל בבניין נתפעל.
 3.1עיון בלשון התנאים
 3.1.1התחבר ,נצטרף18
16
17

18

הצורה א ִס ְפָך היא צורת בינוני או צורת עתיד של בניין קל משורש אס"ף עם כינוי מושא (אוסף אותך או אאסוף
אותך) בדומה לפעלים אמר ,אכל ואחרים .ייתכן כי החיריק מצביע על בניין הפעיל משורש יס"ף בעתיד ,מדבר.
במקרא אנו מוצאים את מילת היחס 'על' במשמעות זהה לזו של 'אל' בעיקר כאשר היא משלימה את פועלי
התנועה" :ואפנה על ימין ועל שמאל" (בראשית כד ,מט); "ואלכה וירדתי על ההרים" (שופטים יא ,לז) .עם זאת,
שורק ( ,)58–52 :1999למשל ,מזכירה את חילופי 'על''/אל''/ל '-במקרא לא רק בהבעת היחס הכיווני אלא גם
בהבעת יחסים אחרים ,כגון תכלית ,דאטיב וכדומה.
בדוגמה "אם ילדים הם – גדולה זקנה שכך ניטפלה ילדות" (מכילתא דרשב"י יב ,כא אפשטיין-מלמד)25 :
משמעות הפועל היא היה טפל .מדובר כאן על נ ערים שרכשו חכמה :העיקר אצלם הוא חכמתם (זִ קנה היא חָ כמה),
ואילו ילדותם( ,גילם הצעיר) היא טפלה ,אינה ראויה לאזכור .משפט זה מופיע במקבילות (בשינוי קטן) גם
בוויקרא רבה ובשמות רבה" :גדולה זקנה אם זקנים הם חביבין הן ואם נערים הם נטפלה להן ילדות" (ויקרא
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הנוסחה הסמנטית :א 'גרם' ('התהווה' (א 'עם' ב)) – ע"ס ()3+
הפועל הוא פועל רפלקסיבי ,המסמן את גרימת הימצאות העצם במקום שבו נמצא
הזולת .מכיוון שהגורם והמושפע מתייחסים לאותו רפרנט במציאות ,יש כאן קו-
רפרנטיות ,הבאה לידי ביטוי בהופעת שני צירופים שמניים במסגרתו התחבירית של
הפועל במקום שלושה ,כפי שמודגם להלן:
הדגם התחבירי :צ"ש  + 1פועל  +עם צ"ש  – 2ע"ת ()2+
( )54ואין חבירו מיטפל עימו בטיחה (משנה נגעים יב ,ו).
ברור שכוונת ההלכה היא בכך ששכנו של בעל הבית אינו חייב להצטרף אליו ולעזור
לו בטיחה מכיוון שבעל הבית לבדו מביא את העפר וטח את הבית.
 3.1.2התעסק ,טיפל
כאן חלה תזוזת המשמעות מפועל המממש את הפרופוזיציה הלוקטיבית לפועל
שהוא כינוי לפעולות 19.עניין הקרבה המשותף להצטרפות ולעיסוק בדברים
מוחשיים הוא כנראה החוט הסמנטי המקשר בין המשמעות הלוקטיבית ובין
משמעות זו.
הדגם התחבירי( :צ"ש  + )1פועל/שם הפועל  +בצ"ש  – 2ע"ת ()2+
( )55עד כמה ישראל חייבין להיטפל בבכור (משנה בכורות ד ,א).
( )56המקבל שדה מחבירו ...אם יש בה כדי להעמיד בה כרי ,חייב ליטפל בה
(משנה בבא מציעא ט ,ה)20.
( )57המקבל כרם מחבירו חייב ליטפל בו עד שיעשנו יין (תוספתא בבא מציעא
ט ,יט).
( )58ומה בכור אדם? את מיטפל בו שלשים יום ,אף בכור בהמה תהי מיטפל
בה שלשים יום (מכילתא פסחא טז ,הורוביץ-רבין.)58 :
(" )59וגם את המת יחצון" ...ובעל הנבלה מטפל בנבלתו (מכילתא נזיקין יב,
הורוביץ-רבין21.)290 :
בדוגמה האחרונה מדובר בבעל הנבלה המחלק את נבלת שורו שננגח על ידי שור
רעהו לשני חלקים שווים בינו ובין בעל השור שנגח.
במקרא :אין.
 3.2סיכום העיון בלשון התנאים
 .1הפועל משמש בשתי המשמעויות.
ניטפל גורר אחריו את השינוי בהצרכתו.
 .2השינוי במשמעויותיו של ַ
 .4זרה
 4.1עיון בלשון התנאים
 4.1.1הפריד לאחר הדיש את גרעיני התבואה מן המוץ על-ידי העפת התבואה
ברוח או חשיפתה לזרם אוויר
הנוסחה הסמנטית :א 'גרם' ('התהווה' ('לא' (ב' 1עם' ב 2וכד'))) – ע"ס ()3+
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רבה יא ,ח ,מרגליות :רלח); "אם זקנים הם – חביבים לפני הקב"ה ,ואם נערים – נטפלה בהם ילדות" (שמות רבה
ה ,יב ,שנאן .) 165 :ראוי לציין כי פירוש משפט זה על מקבילותיו קשה ("והלשון מגומגם" מרגליות (שם)) .בשל
הריחוק בין המשמעות ( ,)1שנידונה לעיל ובין המשמעות הנתונה ניתן לשער שמדובר כאן בשורש הומונימי אחר.
על-פי המסירה במילון ההיסטורי ,שייכנו את הפועל לבניין התפעל (אם כי הכתיב עשוי להעיד גם על בניין נפעל).
יצוין שלפי הניקוד בכ"י של מרגליות למדרש הגדול (ראו מכילתא דרשב"י ,אפשטיין-מלמד 25 :באפראט) ,הבניין
מא ַתפְ עַ ל הארמי ,הוא
הוא נ ִַתפְ עַ ל :נִ יטַ ְפלָֹה (ללא דגש בפ"א) .לדבריו של ילון (תשכ"ד ,)135–127 :נ ִַתפְ עַ ל ,שנשאל ִ
בניין חוזר של הפעיל .הוא בא בלשון חז"ל לצד הופעל .ייתכן שהצורה הנדונה ממכילתא דרשב"י משקפת את
הבניין הזה מכיוון שצורתו הפעילה בבניין הפעיל ,דהיינו הטפיל ,אכן מצויה פעם אחת בספרות התנאים:
"הטפילה – הרי זה אין חיבור" (תוספתא כלים בבא קמא ג ,ג).
על ההבחנה בין פעלים כמימוש פרופוזיציות ובין פעלים ככינוי לפעולות ראו רובינשטיין (תש"ם).
לפי ניקודו של ילון במהדורת אלבק ,הפועל מופיע בבניין פיעל :חַ יָב לְ ַטפֵׁ ל בה.
כך הוא הנוסח גם במהדורת הורוביץ-רבין ,אך לפי הגרסה בכ"י מינכן ,ניתן לקבוע שאין זה בניין פיעל :מיטפל.
לפי המסירה במילון ההיסטורי ,הפועל מופיע בבניין התפעל.
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הדגמים התחביריים:
א( .צ"ש  + )1פועל – ע"ת
( )60דשים וזורים ודורכים ומעמרים (משנה שביעית ו ,ב).
( )61כל עשרין וארבעה חדש דש מבפנים וזורה מבחוץ (תוספתא נידה ב ,ו).
ב .צ"ש  + 1פועל/שם הפועל ( +את) צ"ש  – 2ע"ת ()2+
( )62אלא עתיד אני לזרות אתכם לבין כל אומות העולם כאדם שהוא זורה
שעורים במזרה ...שנאמר "ואזרם במזרה בשערי הארץ" (ספרא בחוקותי ב,
ד; וייס קיב ע"א).
כמו בדוגמה המקראית ( )75דלהלן ,בחלק הראשון של דוגמה ( – )62אלא עתיד אני
לזרות אתכם – השימוש הוא מטפורי .בדוגמה זו יש הקבלה בין זריית שעורים
פיזית ובין זריית אנשים מטפורית.
 4.1.2פיזר (לרוב פעולה סמלית של איבוד מוחלט)
הנוסחה הסמנטית :א 'גרם' ('התהווה' ('לא' (ב' 1עם' ב 2וכד'))) – ע"ס ()3+
הדגמים התחביריים:
א .צ"ש  + 1פועל – ע"ת ()1+
( )63מפרר וזורה לרוח או מטיל לים (משנה פסחים ב ,א).
( )64וזורה לרוח או מטיל לים לדגים (מכילתא דרשב"י יב ,טו ,אפשטיין–
מלמד.)17 :
( )65רבי יוסה אומר :עבודה זרה עצמה שוחק וזורה לרוח או מטיל לים
(תוספתא עבודה זרה ד ,ד).
דגם זה (בנשילת מושא ישיר) לקוח מהמקרא" :וְ הַ ְשלִ ִשית ִתזְ ֶּרה לָרּוחַ " (יחזקאל ה,
ב) .נראה כי תפקידו התחבירי של צירוף היחס לרוח בדוגמות ( )65(–)63הוא תיאור
אופן (מכשיר) ,דהיינו הרחבה בלתי מוצרכת של הפועל :הזרייה נעשית באמצעות
הרוח .זו הסיבה שאין צירוף יחס זה חלק מהדגם התחבירי.
ב .צ"ש  + 1פועל ( +את) צ"ש  – 2ע"ת ()2+
( )66ולאחר שנים עשר חדש נפשם כלה וגופם נשרף וגיהנם פולטתן ונעשית
אפר ורוח זורה אותן ומפזרתן תחת כפות רגלי הצדיקים (תוספתא סנהדרין יג,
ד).
בדוגמה זו עצם המממש את הארגומנט ביחסת הגורם הוא [-חי] ,כלומר רוח.
(22)1+

 4.2עיון בלשון המקרא
 4.2.1פיזר (לרוב פעולה סמלית של איבוד מוחלט)
הנוסחה הסמנטית :א 'גרם' ('התהווה' ('לא' (ב' 1עם' ב 2וכד'))) – ע"ס ()3+
הדגמים התחביריים:
א .צ"ש  + 1פועל – ע"ת (23)1+
יִשרֹּף בָ אֵ ׁש וַ י ְִטחַ ן עַ ד אֲ ֶׁשרָ -דק וַיִ זֶּר עַ ל-פְ נֵי
( )67וַ י ִַקח אֶ ת-הָ עֵ גֶל אֲ ֶׁשר עָ שּו וַ ְ
הַ מַ יִם (שמות לב ,כ).
בדוגמה זו צירוף היחס על-פני המים הוא תיאור מקום חופשי ,על-כן אין הוא חלק
מהדגם התחבירי.
ב .צ"ש  + 1פועל  +את צ"ש 2
( )68וְ ִטמֵ אתֶ ם אֶ תִ -צפּוי פְ ִסילֵי כַ ְספֶ ָךִ ...תזְ ֵׁרם כְ מ ֹּו ָדוָ ה (ישעיהו ל ,כב).

 22כפי שהראינו בהערה  17לעיל ,גם בדוגמות ( )60ו ,)61(-שבהן הפועל זרה מופיע ללא השלמה תחבירית ,ניתן לראות
ביצוע מקוצר של דגם ב :צ"ש  + 1פועל ( +את) צ"ש  – 2ע"ת (.)2+
 23גם בדוגמה ) (67אפשר לראות ביצוע תחבירי מקוצר של דגם ב :צ"ש  + 1פועל  +את צ"ש  – 2ע"ת (.)2+
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ג .צ"ש  + 1פועל  +צ"ש  –2ע"ת ()2+
( )69וְ הַ ְשלִ ִשית ִתזְ ֶּרה לָרּוחַ (יחזקאל ה ,ב).
 4.2.2הרחיק משהו ממנו והלאה; השליך
הנוסחה הסמנטית :א 'גרם' ('התהווה' ('לא' (ב 'ב' ג)) – ע"ס ()3+
כאן הפועל מקבל משמעות של שלילת הימצאות העצם במקום מסוים.
הדגם התחבירי :צ"ש  + 1פועל  +את צ"ש  – 2ע"ת ()2+
( )70וְ אֶּ ת הָֹ אֵׁ ש זְ ֵׁרה הָ לְ ָאה (במדבר יז ,ב).
 4.2.3הפריד לאחר הדיש את גרעיני התבואה מן המוץ על-ידי העפת התבואה
ברוח או חשיפתה לזרם אוויר
הנוסחה הסמנטית :א 'גרם' ('התהווה' ('לא' (ב' 1עם' ב 2וכד'))) – ע"ס ()3+
הדגמים התחביריים:
א .צ"ש  + 1פועל/שם הפועל – ע"ת ()1+
( )71אֲ ֶׁשר-ז ֶּרה בָ ַרחַ ת ּובַ ִמזְ ֶרה (ישעיהו ל ,כד).
כאן הפועל משמש כבניין פֻעַ ל ז ָֹרה ,דהיינו בהוראה סבילה.
( )72רּוחַ  ...לוֹּא לִ זְ רות וְ לוֹּא לְ הָ בַ ר (ירמיהו ד ,יא).
ב .צ"ש  + 1פועל  +את צ"ש  – 2ע"ת ()2+
(ִ )73הנֵה-הּוא ז ֶּרה אֶּ תּ-ג ֶּרן הַ ְשע ִרים הַ ָל ְילָה (רות ג ,ב).
הפירוש :זורה את השעורים הנדושות בגורן .כלומר חלה כאן התמשאות תיאור
המקום החופשי (מקום זריית השעורים אינו חלק ממשמעותו של הפועל זרה),
ואילו הארגומנט ביחסת המושפע ,כלומר הַ ְשע ִרים ,מתממש כלוואי ולא כמושא.
בשני הפסוקים דלהלן השימוש הוא מטפורי :זריית התבואה משמשת סמל
לכילוי מוחלט24.
(ּ )74וגְ בָ עוֹּת כַ מֹּץ ָת ִשים ִתזְ ֵׁרם וְ רּוחַ ִת ָשאֵ ם (ישעיהו מא ,טו-טז).
ָארץ (ירמיהו טו ,ז).
( )75וָ אֶּ זְ ֵׁרם בְ ִמזְ ֶרה בְ ַׁשע ֲֵרי הָ ֶ
 4.3תוצאות הניתוח המשווה
 .1לפועל זרה נותרו בלשון התנאים שתי משמעויות מקראיות (מתוך שלוש) :הפריד
לאחר הדיש את גרעיני התבואה מן המוץ ( )4.1.1ופיזר (.)4.1.2
 .2מבחינת ההתנהגות התחבירית לשון התנאים מעמידה את אותם הדגמים
התחביריים שנתגלו במקרא.
 .5קצץ
 5.1עיון בלשון התנאים
כרת ,גדע ,קטע25
הנוסחה הסמנטית :א 'גרם' ('התהווה' ('לא' (ב' 1עם' ב – )))2ע"ס ()3+
הדגמים התחביריים:
א( .צ"ש  + )1פועל/שם הפועל ( +את) צ"ש  – 2ע"ת ()2+
( )76הקוצץ קורות שיקמה ,לא יחפה בעפר ...אין קוצצין בתולת שיקמה
בשביעית( ...משנה שביעית ד ,ה).
( )77מאמתי אין קוצצין את האילן בשביעית? (משנה שביעית ד ,י).
24
25

ראו ,למשל ,קדרי (.)262 :2006
לפועל קצץ משמעות נוספת שאינה לוקטיבית (על-כן אינה עניין ל עבודה זו) .היא נוצרה בדרך המעתק המטפורי -
קצב ,פסק ,קבע (שיעור ,מחיר וכד') – והיא מעמידה דגמים תחביריים מגוונים" :ואם היה שכיר שבת ...או שקצצו
מזונותיו עליו ,מאכילין אותו פירות שביעית" (תוספתא שביעית ה ,כא); "אבל אחרים לא יקוצו על גביו" (תוספתא
בבא מציעא ו ,ב); "בזמן שמכר לו סתם .אבל אם קצץ עמו  ,אין כלום אחר הקצה" (תוספתא בבא מציעא ג ,כא);
"אף-על-פי שאין לו ,מותר לקוץ הימנו" (תוספתא בבא מציעא ו ,א); "קוצץ אדם על ידי עצמו ועל ידי בנו וביתו
הגדולים( "...משנה בבא מציעא ז ,ו).
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( )78כל האילן כיוון שבא לעונת המעשרות ,מותר לקוצצו (משנה שביעית ד ,י).
( )79והקוצץ את נטיעותיו אף-על-פי שאינו רשיי ,פטור .ואחרים שקצצו את
נטיעותיו ,חייבים (משנה בבא קמא ח ,ו).
( )80אבל לא יקוץ את הסוכה על מנת ליתן דמים .ר' ישמעאל ,בנו של ר' יוחנן
בן ברוקה ,אומר :קוצץ ונותן דמים (משנה בבא קמא י ,ב).
( )81מי שהיתה בו בהרת ונקצצה ,טהורה .קצצה מיתכוון( ...משנה נגעים ז,
ה).
( )82כל ידות הכלים שהן ארוכים ועתיד לקוצצן ,מטבילן עד מקום המידה
(משנה מקואות י ,ה).
(... )83שמא יקצוץ את נטיעותי (ספרי דברים יז ,פינקלשטין.)29 :
( )84בתחום אריח היו מרכיבין תפוח על גבי אוזרד ...הלכו וקצצום (תוספתא
כלאים א ,ג).
ב .צ"ש  + 1פועל  +בצ"ש  – 2ע"ת ()2+
( )85המזנב בגפנים והקוצץ בקנים (משנה שביעית ד ,ו)26.
( )86הקוצץ בקנים ,הרי זה מגביה טפח וקוצץ (תוספתא שביעית ג ,יט).
לפי שיטתם של סגל ( )166 :1936ושל בורוכובסקי (תשנ"ח) ,השימוש במילת היחס
'ב '-המחליף את מילת היחס 'את' בדוגמה יחידה זו יכול להתפרש כבא מתוך רצונו
של הכותב לציין פעולה חלקית ולא שלמה ,כלומר סימון חלקיות מול כוליות .אזר
(תשנ"ה )37 :מביא את הדוגמה "הקוצץ בקנים" (משנה שביעית ד ,ו) בתוך דוגמות
לקטגוריית פעלים המושלמים על-ידי מילת היחס 'ב" '-בהוראת גריעת חלקים
מתוך האובייקט המושאי או שינויו באופן המשפיע על שלמותו" .הוא אף מעיר כי
"הבי"ת הזו קרובה למן החלקיות וגם למן המוצא" (שם) .לעומת זאת ,ברוורמן
(תשס"ח ,)59 ,57 :הדן בפעלים אכל ,שתה ,עסק ,קרא ,אחז ,הרבה ,הדל ודומיהם,
טוען כי מילת היחס 'ב '-העשויה להשלימם אינה מורה על חלקיות .לדבריו,
הפעלים קצץ וקיצץ שייכים לקבוצת פועלי גריעה נמשכים (דורטיביים)" ,שכן הם
מציינים פעולות גריעה נמשכות ,ובשל האספקט הזה יש לפרש את הבי"ת שהם
מושכים אחריהם כבי"ת אמפטית" ,דהיינו בי"ת המשמשת לציון הדגשת אספקט
ההימשכות בפועל .מילת יחס זו נושלת במקרים מסוימים ,בין היתר לפני צירוף
סמיכות ו"במקומות שונים כאשר אין משמעות המשפט נפגמת משום קלישותה של
מילת היחס בי"ת".
ג .צ"ש  + 1פועל/שם הפועל – ע"ת ()1+
( )87המזנב בגפנים והקוצץ בקנים ...ר' עקיבה אומר :קוצץ כדרכו( ...משנה
שביעית ד ,ו).
( )88אלא מניח את ראשו על הסדן וקוצץ בקופיץ (משנה סנהדרין ז ,ג).
( )89אבר שיצא מקצתו ...ובמוקדשים קוצץ בקופיס שאין בו שבירת העצם
(משנה פסחים ז ,יב).
לצד הדוגמות בדגם התחבירי א .צ"ש  + 1פועל  +את צ"ש  2שבחלקן יש חזרה על
שם העצם בצורת כינוי מוסב (ראו ,למשל ,דוגמות  84 ,82 ,81לעיל) ,אין בדוגמות
( )88ו )89(-חזרה כזו ,דבר המאפיין את לשון התנאים שהתחיל כבר במקרא בניגוד
לעברית החדשה ,שבה מקובל לחזור על מילת היחס :מניח את ראשו וקוצץ אותו

בקופיץ.

( )90הקוצץ בקנים ,הרי זה מגביה טפח וקוצץ (תוספתא שביעית ג ,יט).
( )91ר' יודה אומר :מוכר לו על מנת לקוץ (משנה עבודה זרה א ,ח).

 26בדפוסים ... :והקוצץ קנים.
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(" )92וגלחה" וגומר .ר' אליעזר אומר :תקוץ (ספרי דברים ריב ,פינקלשטין:
.)245
ד .צ"ש  + 1פועל  +מצ"ש  – 2ע"ת ()2+
( )93היה קוצץ מן המעטן ומעלה לראש הגג( ...תוספתא טהרות יא ,א).
 5.2עיון בלשון המקרא
כרת
הנוסחה הסמנטית :א 'גרם' ('התהווה' ('לא' (ב' 1עם' ב – ))2ע"ס ()3+
הדגם התחבירי :צ"ש  + 1פועל  +את צ"ש  – 2ע"ת ()2+
הפועל מופיע פעם אחת במעמד פועלי27:
( )94וְ ַקצתָֹ ה אֶּ ת-כַ פָֹ ּה (דברים כה ,יב).
 5.3תוצאות הניתוח המשווה:
 .1בשונה מן המקרא ,שבו נמצאה אך ורק דוגמה אחת שיש בה הפועל ָֹקצַ ץ במעמד
פועלי ,לפועל זה שימוש רב בלשון התנאים ,שבה הוא מגלה התנהגות תחבירית
מגוונת.
 .2הדגם התחבירי השכיח ביותר בלשון התנאים הוא המוכר כבר מהמקרא :צ"ש 1
 +פועל  +את צ"ש .2
 .3הרוב המכריע של הדוגמות שנמצאו בלשון התנאים משמש בהקשר של כריתת
אילנות וענפיהם .הדוגמה המקראית מתייחסת לכריתת איבר בגוף.
 .6הערות לשימוש הפעלים הנדונים בעברית החדשה
כפי שהוצהר בתחילת המאמר ,מטרתו של המחקר שהוצג כאן ,הייתה לבחון את
הפעלים הנדונים בלשון התנאים תוך השוואה ללשון המקרא .עם זאת ,נעיר מספר
הערות על שימושיהם של הפעלים הללו בעברית החדשה על-מנת לקבל תמונה
מקיפה ושלמה יותר ובמטרה לתרום להוראת עברית כשפה נוספת .להלן הדוגמות
ממילונו של שוויקה "רב-מילים" ,כפי שהן מופיעות במרשתתwww.ravmilim.co.il :
ליד כל משמעות של כל ערך מילוני יצוין אם היא משמשת במקורות או מהווה
חידוש מילוני .כמו כן ,תינתן ההפניה לסעיפים הרלוונטיים שנדונו לעיל במאמר.
אסף
 .1קיבץ חפצים שהיו מפוזרים או שהיו במקומות שונים ,ריכז אותם במקום אחד.

הוא אסף את כל העפרונות שנפלו על הרצפה.
פועלי הניקיון אוספים את האשפה בבוקר.

משמעות זו מצויה בלשון המקרא ( )2.2.2ובלשון התנאים (.)2.1.1
 .2ביקש והשיג ממספר אנשים תרומות או כסף למטרה מסוימת.

אנו אוספים תרומות למען נפגעי הרעש במקסיקו.

משמעות זו נוצרה מהמשמעות הנספחת של הפועל ,המצויה כבר בלשון המקרא
(ראו דיון בדוגמה  40בסעיף  .)2.2.2בעברית החדשה משמעות נספחת זאת נספגה
במשמעותו הבסיסית של הפועל אסף עד ליצירה של משמעות חדשה ,המשמשת
כיום באופן פרודוקטיבי מאוד.
 .3הקדיש זמן כדי להשיג סוגים שונים של בולים ,מטבעות וכד' וליצור מהם
אוסף ,צבר אותם כתחביב או למטרות מחקר; צבר כמויות גדולות של חפצים מסוג
מסוים.

אחי אוסף בולים מכל העולם.

משמעות זו אינה מצויה בלשון המקרא ובלשון התנאים .היא נוצרה כנראה
כתוצאה ממעתק סמנטי של צמצום משמעות  1דלעיל .משמעותו הספציפית של

27

בשאר הדוגמות הפועל מופיע במעמד שמני בצורת נסמך רבים של בינוני פעול ,כמוּ" :ופָ ַק ְד ִתי עַ ל-כָל-מּול בְ עָ ְרלָה...
וְ עַ ל כָלְ -קצּוצֵ י פֵ ָאה הַ י ְֹּׁש ִבים בַ ִמ ְדבָ ר" (ירמיהו ט ,כד-כה).
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אסף כאן באה לידי ביטוי בסוג העצמים הנאספים (דהיינו העצמים מסוג אחד ,כמו
בולים ,מטבעות ועוד) ובמטרת פעולת האיסוף (יצירת אוסף ,עשיית מחקר ועוד).
 .4לקח מישהו או משהו בדרכו ,בדרך כלל בכלי רכב.

אל תבוא לקחת אותי מהבית ,אתה יכול לאסוף אותי מהצומת ,ליד הרמזורים.

גם משמעות זו חדשה :היא אינה מצויה בלשון המקורות .בשונה מהמשמעויות
הקודמות (וגם ממשמעות  6דלהלן) ,שבהן שם עצם המממש את מושפע הפעולה
(הדבר הנאסף) הוא שם עצם ברבים או שם עצם קיבוצי ,במשמעות הנדונה שם
העצם יכול להופיע ביחיד או ברבים (לאסוף אותי/אותנו מהצומת) ,והתכונית
הסמנטית שלו היא [+חי]+[/אנושי] .ניתן לשער כי משמעות זו נוצרה ממעתק
מטפורי ,שבו עצם [+חי] נתפס כאחד העצמים שהיו מפוזרים במקומות שונים,
ואותם אוספים במקום אחד ,שהוא כלי רכב בדרך כלל (השוו גם אוטובוס מאסף).
כמובן ,מספיק לאסוף (לקחת) רק אחד מהם (מהאנשים).
 .5משך אליו או אחריו ,קיבץ סביבו; הכניס פנימה ,נתן מקלט ,העניק מחסה.

האישה הזאת אוספת לביתה כל חתול עזוב שהיא מוצאת ברחוב.
אנשי הכפר אספו אל בתיהם את הפליטים הנרדפים.

משמעות זו נוצרה בלשון המקרא ( ,)2.2.3והיא ממשיכה לשמש גם בעברית החדשה.
אין היא מצויה בלשון התנאים.
 .6כינס ,הקהיל ,הזמין שיבואו למקום מסוים ,זימן יחד.

מנהל בית הספר אסף את כל התלמידים באולם ההתעמלות.

משמעות זו נוצרה בלשון המקרא ( ,)2.2.1והיא מצויה גם בלשון התנאים (.)2.1.3
זרה
 .1פיזר ,השליך והפיץ אבקה ,חול וכד' על פני שטח מסוים (נאמר במיוחד על
פיזור מלח ,סוכר ,תבלינים וכד' על מאכל).

כאשר הסופגניות מוכנות ,זורים עליהן אבקת סוכר ומגישים מיד.
זרי על הבצק את זרעוני השומשום באופן שווה.

משמעות זו לרוב אינה משמשת בלשון המקרא ובלשון התנאים בהוראה פיזית,
כלומר במקורות היא משמשת בעיקר במשמעות מטפורית :פיזר כפעולה סמלית
של איבוד מוחלט ( 4.2.1ו .)4.1.2-כנראה המשמעות הפיזית החדשה ,המשמשת
כיום באופן פרודוקטיבי ,נוצרה מהמשמעות המקראית המטפורית בדרך המעבר
מהתחום המופשט לתחום המוחשי.
 .2הפריד לאחר הדיש את גרעיני התבואה מן המוץ על-ידי העפת התבואה ברוח או
חשיפתה לזרם אוויר.

לאחר שהתבואה נדושה והתפוררה למרכיביה זרו אותה ברוח.
עד להתחלת השימוש במזרה המכאני נהגו לזרות רק כשנשבה רוח.

משמעות זו ,מקורה בלשון המקרא ( ,)4.2.3והיא ממשיכה לשמש גם בלשון התנאים
(.)4.1.1
[ .3מליצית] הרחיק משהו ממנו והלאה; השליך.

וְ אֶּ ת הָֹ אֵׁ ש זְ ֵׁרה הָ לְָאה (במדבר יז ,ב).

משמעות זו נוצרה בלשון המקרא ( ,)4.2.2והדוגמה המובאת במילון מעידה על כך.
אין משמעות זו משמשת בלשון התנאים.
קצץ
 .1חתך ירק או דבר מאכל לחתיכות קטנות מאוד.

אימא קצצה את הבצל וטיגנה אותו במחבת.
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משמעות זו חדשה ,והיא אינה מצויה במקורות .היא התפתחה כנראה ממשמעות 2
דלהלן ,המצויה במקורות ,וייחודה בכך שבפרופוזיציה הנטועה של נוסחתה
28
הסמנטית קיים הפרדיקט התיאורי לחתיכות קטנות מאוד.
 .2חתך חלק והוריד אותו ממשהו; חתך משהו והוריד ממנו חלק.

פעם בחודש אבא קוצץ את הדשא.

משמעות זו ,מקורה בלשון המקרא ( ,)5.2והיא פרודוקטיבית מאוד בלשון התנאים
(.)5.1
על סמך הדוגמות ממילונו של שוויקה ניתן לזהות מספר מגמות בשימושי הפעלים
הנדונים בעברית החדשה:
 .1הפועל אסף משמש בשש משמעויות ,ארבע מהן נוצרו בלשון המקרא ,ואילו
שתיים האחרות ( 3ו )4-התווספו בעברית החדשה .הדגמים התחביריים המשמשים
בה לרוב הם שנותרו מהמקורות .יצוין כי שלוש המשמעויות המקראיות – הכניס
למקום קבורה ( ,)2.2.4הסיר [מטפורית] ( ,)2.2.5כילה ( )2.2.6ומשמעות אחת
מלשון התנאים – מילא כלי במי החטאת ( – )2.1.2אינן משמשות בעברית החדשה.
 .2הפועל ניטפל אינו מופיע במילונו של שוויקה משום שאין הוא משמש בעברית
החדשה.
 .3הפועל זרה מובא במילון בשלוש משמעויותיו ,כאשר שתיים מהן ( 2ו )3-נוצרו
בלשון המקרא .משמעות  1היא משמעות פיזית ,ובהוראה זו היא אינה משמשת
לרוב בלשון המקורות.
 .4הפועל קצץ משמש בשתי משמעויות בעברית החדשה .משמעות  2אמנם מצויה
במקורות ,אך רוב הדוגמות שנמצאו בלשון התנאים משמשות בהקשר של כריתת
אילנות וענפיהם ,והדוגמה המקראית (היחידה) מתייחסת לכריתת איבר בגוף (.)5.3
משמעות  1היא חדשה ,והיא התפתחה ממשמעות .2
לסיכום ,ראוי להדגיש שאין כאן הסקת מסקנות על התנהגותם של פועלי איסוף
ופיזור ושל דומיהם בעברית החדשה בהשוואה ללשון התנאים וללשון המקרא ,אלא
ציון המגמות בלבד .הסקת המסקנות בנדון מצריכה מחקר מקיף נפרד ,שעניינו
יהיה לא רק בהיבט הסינכרוני של העברית החדשה ,אלא גם בהיבט הדיאכרוני של
העברית לתקופותיה – מחקר כזה באשר לפעלים מקבוצה סמנטית זו טרם נעשה.
 .7תרומה פדגוגית
הניתוח המקיף והמעמיק של הפועל אסף ודומיו שהוצג במאמר זה יכול לתרום
להוראה במספר היבטים לשוניים:
היבט מילוני :מיון הפעלים על-פי משמעויותיהם השונות בלשון התנאים ובלשון
המקרא ידגים ללומדים מה הן המשמעויות ששימשו בכל אחד מן הרבדים ,מה הן
המשמעויות המקראיות שנעלמו בלשון התנאים מצד אחד ,ומה הן המשמעויות
החדשות שהתווספו למילון בלשון התנאים ולא שימשו בלשון המקרא מצד אחר.
כמו כן ,בדרך זו יכירו התלמידים את הערכים הפועליים שחודשו בלשון התנאים.
זאת ועוד ,התלמידים ייחשפו לשימושי הפעלים הנדונים ולשינויי משמעויותיהם
בעברית החדשה תוך השוואה למצוי בלשון המקורות (ראו פרק  6לעיל).
היבט תחבירי-סמנטי )1( :התלמידים יכירו את קבוצת פועלי המקום הסטטיים
בכלל ואת פועלי האיסוף וההצטרפות ופועלי הפיזור וההפרדה (המתמיינים כולם
מיון סמנטי לתת-קבוצות) על מאפייניהם הייחודיים בפרט )2( .בעזרת המיון
לדגמים התחביריים שהוצגו במאמר ,ניתן ללמד את התלמידים מה היא הערכיות
 28על ליכוד הפרדיקטים התיאוריים כחלק ממשמעותו הספציפית של הפועל ראו בורוכובסקי ( 1988ו– 134 :2001-
.)166
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התחבירית של הפועל ,ובמה היא שונה מערכיותו הסמנטית .התלמידים יגלו שאותו
מבנה תחבירי עשוי לשקף משמעויות שונות של אותו פועל או של פעלים שונים
(ראו ,למשל 2.1.1 ,ו 2.1.3-לעיל) 29או להיות ייחודי למשמעות אחת בלבד (ראו,
למשל )3( .)2.1.2 ,מיון היקרויותיו של הפועל הנתון על-פי דגמיו התחביריים יכול
לתרום גם ללימוד מילות היחס המוצרכות והמילוניות המופיעות אחריו (ראו,
למשל.)2.2.1 ,
היבט פרגמטי :בעזרת העיון במניעים של הדובר לבחירה במבנים תחביריים
מסוימים לעומת אחרים יכירו הלומדים גם את הפן הפרגמטי בתיאור קבוצת פועלי
איסוף ופיזור (ראו ,למשל ,2.2.1 ,דיון בדוגמות  24ו.)25-
 .8סיכום ומסקנות
מאמר זה ביקש להציג דיון תחבירי ,סמנטי ומילוני מקיף של הפעלים אסף ,ניטפל,
זרה וקצץ במטרה לתאר את פועלי האיסוף וההצטרפות ואת פועלי הפיזור
וההפרדה בלשון התנאים תוך השוואה ללשון המקרא ועל-מנת לתרום לפן הפדגוגי
בתחום לשוני זה .מן ממצאי המחקר עולות שתי מסקנות עיקריות – תחבירית
ומילונית:
 .1העובדה שלרוב ,הדגמים התחביריים המקראיים משמשים במלואם או בחלקם
גם בלשון התנאים ,מאשרת כנראה את אחדותה התחבירית של העברית
לתקופותיה בתחום הפועל לצד התפתחותה הטבעית.
 .2מתוך  20פעלים שנבדקו 11 ,פעלים ( )55%חודשו בלשון התנאים :כפת (איסוף
והצטרפות :עם גרימה); נטפל ,ניטפל (איסוף והצטרפות :רפלקסיביים); בזק
(פיזור והפרדה :זרייה); גדד ,גידד ,זרד ,זירד ,נקצץ ,קלף ,קילף (פיזור והפרדה:
גריעה) .ניתן לשער שנסיבות החיים ואופייה ההלכתי של לשון התנאים הצריכו
פעלים לקסיקליים חדשים לשימוש בהקשרים מעשיים .נראה שעובדה זו מעידה על
התפתחותה הטבעית של העברית לתקופותיה בתחום מילון הפועל.
מראי מקום
קורפוס המחקר
אלבק ,חנוך .תשמ"ח–תשמ"ט .ששה סדרי משנה (מפורשים בידי חנוך אלבק
ומנוקדים ניקוד חדש בידי חנוך ילון) .ירושלים :מוסד ביאליק ,תל אביב :דביר
(הדפסה שביעית).
אפשטיין ,יעקב נחום ומלמד ,עזרא ציון .תשט"ו (מהדורה שנייה ,תשל"ט).
מכילתא דרבי שמעון בן יוחאי .ירושלים.
הופמן ,דוד צבי .תרס"ח .מדרש תנאים על ספר דברים .ברלין :דפוס צ"ה
איטצקאווסקי.
הורוביץ ,חיים שאול .תרע"ז .ספרי על ספר במדבר וספרי זוטא .לייפציג (צילום
ירושלים ,תשכ"ו).
הורוביץ ,חיים שאול ורבין ,ישראל אברהם .תש"ך .מכילתא דרבי ישמעאל .רושלים
(מהדורה שנייה).
 29כך ,למשל ,הפעלים אסף וקיבץ  ,השייכים לאותה קבוצה סמנטית של פועלי איסוף ,הם פעלים נרדפים במשמעות
כינס דברים וריכז אותם במקום אחד .מסיבה זו שניהם עשויים להעמיד דגם תחבירי זה :צ"ש  +1פועל ( +את)
צ"ש [ 2ברבים] – ע"ת ( :)2+הוא אסף את כל העפרונות שנפלו על הרצפה .מדינת ישראל מבקשת לקבץ את יהודי
ָאס ְפ ִתי אֶּ ְתכֶּ ם ִמן-הָֹ אֲ ָֹרצות
הגולה ולהעלותם לארץ (שוויקה) .בעניין זה השוו :וְ ִקבַ צְ ִתי אֶּ ְתכֶּ ם ִמן-הָֹ עַ ִמים וְ ַ
(יחזקאל יא ,יז) .הפעלים אסף וקיבץ – משמעותם זהה ,והם מעמידים דגם תחבירי אחד :צ"ש  +1פועל  +את
צ"ש  + 2מן צ"ש  – 3ע"ת (.)3+
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וייס ,איזק הירש .תרכ"ב ( .)1862ספרא דבי רב (תורת הכהנים) .וינה :יעקב הכהן
שלאסבערג.
ליברמן ,שאול .תשס"א ,תשס"ב ,תשס"ז .תוספתא (על פי כתב יד וינה) .זרעים-
מועד-נשים-נזיקין ,ניו-יורק וירושלים :הוצאת בית המדרש לרבנים שבאמריקה
(הדפסה שלישית).
פינקלשטין ,אליעזר אריה .ת"ש .ספרי על ספר דברים עם חילופי גרסאות והערות.
ברלין (דפוס צילום ניו-יורק ,תשכ"ט).
דברי עיון ומחקר
אזר ,משה .תשנ"ה .תחביר לשון המשנה .ירושלים :האקדמיה ללשון העברית.
באכר ,בנימין זאב .תרפ"ג .ערכי מדרש (חלק א – תנאים ,חלק ב – אמוראים; תרגם
א"ז רבינוביץ) .תל אביב :דפוס אחדות.
בורוכובסקי-בר אבא ,אסתר .תשמ"ח .עיון בפעלים לוקאטיביים סימטריים .לשוננו
נב.80–75 :
– .1988 .המשמעות הספציפית של הפועל :גילום ארגומנטים וליכוד פרדיקטים
אדוורביאליים (עבודת דוקטור) .אוניברסיטת תל אביב.
– .תשנ"ד .פעלים שמשמעותם כוללת קיום במקום .דברי הקונגרס העולמי ה11-
למדעי היהדות ,ירושלים :האיגוד העולמי למדעי היהדות.130–123 :
– .תשנ"ה .שקיפות ועמימות במבנה תחבירי של פעלים מגלמים – גורמים
מורפולוגיים ,סמנטיים ופרגמטיים .בתוך :אהרן דותן ואברהם טל (עורכים),
מחקרים בלשון :ספר זיכרון לאליעזר רובינשטיין ,תעודה ט ,תל אביב :רמות:
.222–209
– .2001 .הפועל :תחביר ,משמעות ושימוש ,עיון בעברית בת זמננו .באר שבע:
הוצאת הספרים של אוניברסיטת בן-גוריון בנגב.
בלנקי ,אירנה .תשס"ג' .על' "מקומית" ו'על' "כיוונית" :שימושיה של מילת היחס

'על' המילונית והמוצרכת ושל מילות יחס אחרות הרלוונטיות להופעתה בעברית
בת-זמננו – עיון תחבירי ,סמנטי ופרגמטי תוך השוואה לרוסית (עבודת מ"א).

אוניברסיטת תל אביב.
– .תשס"ו" .על" מקומית ו"על" כיוונית – "על" בעברית ו"על" ברוסית :עיון
תחבירי ,סמנטי ופרגמטי .בלשנות עברית .25–7 :58
– .2006 .מילות היחס בעברית וברוסית .הד האולפן החדש .128–114 :89
http://cms.education.gov.il/NR/rdonlyres/178E57CD-C509-4088-8C226DE029172F83/88269/89193.pdf
–.תש"ע .פועלי המקום הסטטיים ודרכי הצרכתם בלשון התנאים – עיון תחבירי,
סמנטי ופרגמטי (עבודת דוקטור) ,אוניברסיטת תל אביב.
– .תשע"ג" .הלביש"" ,לבש" ו"התלבש" – כיצד כל פועל משמש? עיון תחבירי,
סמנטי ומילוני בלשון התנאים תוך השוואה ללשון המקרא .חלקת לשון –1 :45
.24
– .2013 .פועלי המקום הסטטיים שבמשמעותם יש גילום הארגומנטים :עיון
תחבירי ,סמנטי ומילוני בלשון התנאים .דברי המפגשים השנתיים ה 27-וה28-
של החוג הישראלי לבלשנות על שם חיים רוזן .53–45 :19
– .תשע"ד .פועלי קיום במקום בלשון התנאים .חלקת לשון .27–8 :46
בלנקי-קרלין ,אירנה .תשע"ו .פועלי המצב הלוקטיבי בלשון התנאים ובלשון
המקרא :עיונים בתחביר ובמשמעות .בלשנות עברית .36–9 :70
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ברוורמן ,נתן .תשנ"ו .מילות יחס בין פועלי תנועה ,מסירה והנחה להשלמותיהם.
עיונים בלשון חכמים ,המכון ללימודים מתקדמים ,האוניברסיטה העברית
בירושלים.27–21 :
ברוורמן ,נתן .תשס"ח" .אכל ב "-ודומיו בלשון חכמים .בתוך :אהרן ממן ,שמואל
פסברג ויוחנן ברויאר (עורכים) ,שערי לשון :מחקרים בלשון העברית ,בארמית
ובלשונות היהודים מוגשים למשה בר-אשר ,כרך ב (לשון חז"ל וארמית),
ירושלים :מוסד ביאליק.61–47 :
דוגמא ,יהודה .תשל"ו .פועלי מקום במקרא (עבודת מ"א) .אוניברסיטת תל אביב.
טרומר ,פנינה .1983 .פועלי התנועה בעברית בת-ימינו – עיון סמנטי תחבירי (עבודת
דוקטור) ,אוניברסיטת תל אביב.
– .1985 .המשלימים המוצרכים של פועלי התנועה .בלשנות עברית חפ"שית :23
.80–55
ילון ,חנוך .תשכ"ד .מבוא לניקוד המשנה .ירושלים.
מור ,גלילה .תשע"ג .כיצד מתארים :עיוני תחביר ומשמעות בעברית בת-ימינו.
ירושלים.
מורשת ,מנחם .תשמ"א .לקסיקון הפועל שנתחדש בלשון התנאים .רמת גן:
אוניברסיטת בר-אילן.
ססר ,מרים .1989 .הפעלים הבלתי אגנטיביים בבניין נפעל ובבניין התפעל בלשון
המקרא ובלשון חכמים :עיון סמנטי תחבירי (עבודת מ"א) .אוניברסיטת תל
אביב.
צדקה ,יצחק .1974 .משלימי הפועל בעברית החדשה (עבודת דוקטור) .ירושלים:
האוניברסיטה העברית.
– .1978 .תחביר המשפט לאור תיאוריות חדשות .ירושלים :אקדמון.
– .תשל"ז .בין מושא לתיאור .החינוך מט.72–61 :
– .תשמ"ח .עוד על פועלי תנועה .בלשנות עברית חפ"שית .71–59 :26
–.תשנ"ב .התמשאות ישירה של משלימי פועלי-המקום .דברי המפגש השנתי
השמיני של החוג הישראלי של חברי החברה האירופית לבלשנות .23–19 :5
קדרי ,מנחם צבי .1976 .פרשיות בתחביר לשון המקרא .רמת גן :אוניברסיטת בר-
אילן.
– .תשנ"א ,תשנ"ה .תחביר וסמנטיקה בעברית שלאחר המקרא .רמת גן:
אוניברסיטת בר-אילן.
קולר ,אהרון .תשע"ג .לבוא ולהיכנס :היבטים סינכרוניים ודיאכרוניים בסמנטיקה
של הפועל "לבוא" בעברית העתיקה .לשוננו עה.164–149 :
רובינשטיין ,אליעזר .תשל"דָ .שלַחִ -שלֵח – עיון תחבירי וסמנטי בלשון המקרא.
לשוננו לח.32–11 :
– .תשל"ז .משמעות בסיסית ,משמעות ספציפית ומשמעות נספחת .הספרות :24
.69–63
– .תשל"ט .ערכיות תחבירית וערכיות סמנטית .לשוננו מג.19–3 :
– תש"ם .פעלים כמימוש פרופוזיציות ופעלים ככינוי לפעולות .בלשנות עברית
חפ"שית .27–19 :15
– .תשמ"ב .1שקיפות סמנטית ואטימות סמנטית – עיון ב"פועלי מקום" בלשון
המקרא .תעודה ב – ספר הזיכרון לי"מ גרינץ.360–349 :
– .תשמ"ב .2גרימה בגרימה .בלשנות עברית חפ"שית .68–63 :18
שמש ,רבקה .תשנ"ט .פועלי האמירה בלשון המשנה – תיאור תחבירי ,סמנטי
ופרגמטי (עבודת דוקטור) .רמת גן :אוניברסיטת בר-אילן.
36

HHE 19 (2017)

Blanky-Karlin: פועלי איסוף ופיזור

, היבטים תחביריים: מילת היחס 'על' בעברית המקראית.1999 . נעמה,שורק
. אוניברסיטת ירושלים.)סמנטיים ומילוניים (עבודת מ"א
Kishimoto Hideki, 2002. Locative Alternation in Japanese: a Case of
Interaction between Syntax and Lexical Semantics. Journal of
Japanese Linguistics 17: 59–81.
Lee, Joseph S. 2009. The Acquisition of English Locative Constructions
by Native Speakers of Korean: Pragmatic Competence or Syntactic
Incompetence?. Indiana Undergraduate Journal of Cognitive Science
4: 3–16.
Levin, Beth. 1993. English Verb Classes and Alternations: A Preliminary
Investigation. Chicago: University of Chicago Press.
Longacre, Robert E. 1976. An Anatomy of Speech Notions. Lisse: Peter
de Ridder Press.
Lyons, J. 1968. Introduction to Theoretical Linguistics. Cambridge
University Press.
Pao, Yin-Yin. 1996. Delimitedness and the Locative Alternation in
Chinese. 1994 Mid-America Linguistics Conference Papers 1, ed. F.
Ingemann, University of Kansas: 202–214.
Pinker, Steven. 1989. Learnability and Cognition: The Acquisition of
Argument Structure. Cambridge: MIT Press.
Polak, F. 2009. Verbs of Motion in Biblical Hebrew: Lexical Shifts and
Syntactic Structure. A Palimpsest: Rhetoric, Ideology, Stilistics, and
Language Relating to Persian Israel, ed. E. Ben-Zvi, D. Edelman and
F. Polak (Perspectives on
Hebrew Texts and Contexts, 5),
Piscataway, NJ: 173–209.
Rubinstein, Eliezer. 1976. On the Mechanism of Semantic Shift:
Causation of Symmetric Locativity. Afroasiatic Linguistics 3: 133–
142.
ספרי יעץ
 אוצר לשון המקרא מאל"ף עד: מילון העברית המקראית.2006 . מנחם צבי,קדרי
.אילן- אוניברסיטת בר: רמת גן.תי"ו
A Hebrew and English Lexicon of the Old Testament. 1906. Based on the
Lexicon of Wilhelm Gesenius as translated by Edward Robinson,
edited by Francis Brown with cooperation of Samuel R. Driver and
Charles A. Briggs, Oxford: Clarendon Press.
Jastrow, Marcus. 1903. A Dictionary of the Targumim, The Talmud Babli
and Yerushalmi and the Midrashic Literature. London, W.C.: Luzac
and co.; New-York: G.P. Putnam's Sons.

37

TASKS OF THE PEDAGOGICAL LEXICOGRAPHY OF MODERN
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ABSTRACT
This study examines the only learner's dictionary of Modern Hebrew, comparing it
with five monolingual and four bilingual (advanced) learner's dictionaries of
English known for their high quality, and proposes improvements to this and any
future learner's dictionaries of Modern Hebrew. The proposed improvements are
for reception (in data sources, cross-references, and senses), both reception and
production (in the frequency ranking of headwords, spelling, pronunciation,
inflection, syntax, and cultural information), and production (in word formation,
semantic relationships, collocations, usage notes, and pragmatic information).

1. INTRODUCTION
Pedagogical lexicography is the theoretical study of aspects of learner's
dictionaries (also known as pedagogical dictionaries), on the one hand, and
the practice of making them, on the other. A learner's dictionary is understood
here, as in many other studies, as "a dictionary whose genuine purpose is to
satisfy the lexicographically relevant information needs that learners may
have in a range of situations in connection with the foreign-language learning
process" (Tarp, 2008: 130), Lexicography in the Borderland between
Knowledge and Non-knowledge [my emphasis – TS]. The practical
pedagogical lexicography of Modern Hebrew is still in its infancy, and its
theoretical pedagogical lexicography remains unexplored.
Hartmann (2001: 5), Teaching and Researching Lexicography, classifies
objects of theoretical lexicography, or dictionary research, into the following
five types: 1) the principles underlying lexicography as a process
(metalexicography), 2) the historical development of lexicographic traditions
(dictionary history), 3) the evaluation of lexicographic products
(dictionary criticism) [my emphasis – TS], 4) the description of their
component parts (dictionary structure), and 5) the classification of
lexicographic products (dictionary typology). The present study is a humble
contribution to the third type of theoretical lexicography as applied to learner's
dictionaries of Modern Hebrew by bearing in mind the needs of learners-cumdictionary users.
This study first compares what is probably the only existing learner's
dictionary of Modern Hebrew as a foreign (source) language with major
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monolingual and bilingual (advanced) learner's dictionaries of English as a
foreign (source) language. It then identifies those components and features
found in the latter dictionaries but missing from the former and proposes
improvements, especially in the so-called microstructure, or the structure of
each dictionary entry. This is to make this learner's dictionary of Modern
Hebrew, or any that will hopefully follow it, serve both passive and active
communicative needs of learners of Modern Hebrew as a foreign language,
reflecting the state of the art of pedagogical lexicography. For the sake of these
comparisons and analyses a number of reviews of these English dictionaries
and theoretical studies have also been consulted. This study owes most to Tarp
(2008), Lexicography in the Borderland between Knowledge and Nonknowledge, and Svensén (2009), A Handbook of Lexicography, for its
theoretical bases.
Section 2 briefly describes 1) the three main types of learner's dictionaries
in terms of their target language(s), 2) their two main communicative uses,
and 3) how the three main types of learners-cum-users are expected to use
such dictionaries for these two purposes. Section 3 enumerates the learner's
dictionaries examined for this study, with brief comments about their
selection. Sections 4 to 6 constitute the main body of this study: improvements
are proposed in the only existing learner's dictionary of Modern Hebrew in
comparison with their English counterparts so that it may serve its users for
the purposes of reception (Section 4), both reception and production (Section
5), and production (Section 6).
Two aspects of the pedagogical lexicography of Modern Hebrew (and other
languages) that are growing in importance – 1) electronic, especially online,
learner's dictionaries, and 2) electronic tools for making learner's dictionaries,
whether printed, electronic or both – must be left out of this study due to lack
of space. They also deserve a separate study or even a set of separate studies.
Nevertheless, one important point with a number of implications must be
mentioned: the publisher of one of the learner's dictionaries examined for this
study announced in 2012 that it would stop publishing the printed version of
its learner's dictionary and focus on its online version (see Rundell (2004),
"Macmillan English Dictionary: The End of Print?", for details, including the
author's positive comments on this decision as the editor of this learner's
dictionary).
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2. DICTIONARY TYPES, USES AND USERS
There exist three possible types of learner's dictionaries in terms of the target
language(s): monolingual, bilingual, and semibilingual (also known as
bilingualized). The first type uses the (foreign) source language as the target
language as well, while the second uses the native language of users as the
target language. The third is a combination of the two; basically, it is a
monolingual dictionary but senses are also defined in the native language of
users.
Adamska-Sałaciak (2010), "Why We Need Bilingual Learners'
Dictionaries," convincingly demonstrates why not only monolingual but also
bilingual dictionaries are necessary for learners, especially if they are not
advanced enough. The author also illustrates fundamental problems that
semibilingual learner’s dictionaries pose in their treatment of senses,
including the potential user confusion because the sense structure of the entry
remains that of the source language, and then concludes that they are not the
optimal solution. This solution becomes more problematic if the target
language is more distant from the source language genetically, typologically
and/or culturally.
Two main communicative uses of learner’s dictionaries are the reception of
texts in a foreign language, whether in their written or spoken form, and the
production of texts in a foreign language in either of these forms. Tarp (2008:
140-141), Lexicography in the Borderland between Knowledge and Nonknowledge, summarizes the needs of the three main types of users –
elementary, intermediate, and advanced learners – in both reception
and production as follows:
- Reception of texts in a foreign language
- Beginners are learners who need the foreign language explained in their
mother tongue (using explanations or simply equivalents).
- Intermediate learners are learners who can understand a simple foreignlanguage explanation based on a reduced vocabulary.
- Advanced learners are learners who are able to understand complex
explanations in the foreign language.
- Production of texts in a foreign language
- Beginners are learners who can only produce foreign-language texts
based on an original in their mother tongue.
- Intermediate learners are learners who to some extent think and can
produce texts directly in the foreign language, but who are forced to use
an original in their mother tongue in other situations.
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- Advanced learners are learners who primarily think and can produce
texts directly in the foreign language.
It is true that advanced learners may encounter few or no problems in using
monolingual learner’s dictionaries, but Adamska-Sałaciak (2010: 125), "Why
We Need Bilingual Learners' Dictionaries", also stresses as follows:
All available evidence suggests that, when given such a choice or merely asked
about their preferences, the overwhelming majority of learners opt for bilingual
dictionaries. Independent studies conducted within the dynamically developing
field of dictionary user research have repeatedly confirmed this finding.

When improvements in the practical pedagogical lexicography of Modern
Hebrew are proposed in Sections 4 to 6, they are treated separately for
reception, production or both on the one hand, and for non-advanced and
advanced learners on the other when this distinction is important. When the
distinction between monolingual and bilingual dictionaries is important as in
the case of senses, separate improvements are also proposed.
3. EXAMINED DICTIONARIES
I have examined for this study the Hebrew-Hebrew-English part of Multi
Dictionary: Bilingual Learners Dictionary Hebrew-Hebrew-English EnglishHebrew [MD]1 as the only existing learner's dictionary of Modern Hebrew. It
is a semibilingual dictionary that claims to be intended for both elementary
and advanced learners, but its authors do not explain explicitly if their
dictionary is meant only for reception or also for production. In the following
three sections this dictionary is examined in its Hebrew-Hebrew and HebrewEnglish parts separately when the distinction between monolingual and
bilingual lexicography is important.
It is surprising that there are no other learner's dictionaries of Modern
Hebrew, whether monolingual, bilingual, or even semibilingual, especially
since a sufficiently large number of students still study Modern Hebrew as a
foreign language at universities in both Israel and other countries; however, a
negative trend has been observed in recent years, for example, in the United
States (see Goldberg et al. (2015), Enrollments in Languages Other Than
English in United States Institutions of Higher Education, Fall 2013, for
statistics in the United States, including the number of students and the rate of
1

It also has Hebrew-Hebrew-Russian-English and Hebrew-Hebrew-French "siblings".
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their recent decrease). Additionally, theoretical lexicography, including all
five areas mentioned in the first section, has not been applied systematically
to existing and potential (learner's) dictionaries of Modern Hebrew.
I have compared this dictionary of Modern Hebrew with some of the
world's best learner's dictionaries. As MD is semibilingual, both monolingual
and bilingual dictionaries have been chosen.
The monolingual ones are the following English-English (advanced)
learner's dictionaries: Oxford Advanced Learner's Dictionary [OALD],
Longman Dictionary of Contemporary English [LDCE], Collins COBUILD
Advanced Learner's Dictionary [CCALD], Cambridge Advanced Learner's
Dictionary [CALD], and Macmillan English Dictionary for Advanced
Learners [MEDAL].
Known collectively as the "Big Five", OALD, LDCE, CCALD, CALD, and
MEDAL have been selected for this study as the pinnacle of monolingual
practical pedagogical lexicography. All of them are meant for advanced
learners of English in their reception and production of texts in English.
Bogaards, "Dictionaries for Learners of English" and "MEDAL: A Fifth
Dictionary for Learners of English" provides two examples of numerous
analyses of these five British advanced learner's dictionaries of English.
The bilingual ones are the following English-Japanese learner's
dictionaries: Progressive English-Japanese Dictionary [PEJD], Genius
English-Japanese Dictionary [GEJD], The Wisdom English-Japanese
Dictionary [WEJD], and O-Lex English-Japanese Dictionary [OEJD].
These four of the best English-Japanese learner's dictionaries have been
chosen because of their unparalleled high standard of features that are not
found even in the "Big Five". For example, Yamada and Komuro (1998:150),
"English Lexicography in Japan: Its History, Innovation, and Impact," state,
"It is only recently that Japan has been recognized as one of the world's major
lexicographic powers, producing quality bilingual dictionaries, especially
English-Japanese ones." Nakao (1998: 38), "The State of Bilingual
Lexicography in Japan: Learners' English-Japanese/Japanese-English
Dictionaries," concurs: "It would be no exaggeration to say that current E-J
dictionaries are amongst the most elaborately compiled dictionaries in the
world."
In addition to these reviews, Rundell (2006, 2010), "Learners' Dictionaries"
and "What Future for the Learner's Dictionary?", Chi (2013), "Researching
Pedagogical Lexicography," Yamada (2013), "Monolingual Learners'
Dictionaries – Where Now?", Heuberger (2015), "Learners' Dictionaries:
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History and Development; Current Issues," and especially Tarp (2008),
Lexicography in the Borderland between Knowledge and Non-knowledge, and
Svensén (2009), A Handbook of Lexicography, among others, have also been
consulted as guidelines for (learner's) dictionary criticism, especially of their
microstructure.
4. IMPROVEMENTS FOR RECEPTION
4.1 Data Sources
Of the four main possible types of data sources for (learner's) dictionaries, that
is, 1) existing dictionaries, 2) the introspection of lexicographers and native
speakers, 3) citation files, and 4) corpora, the last data sources have become
increasingly important, especially since Sinclair revolutionized (pedagogical)
lexicography by basing the first edition of CCALD, published in 1987, on a
corpus that in today's terms is rather limited in size. Since then corpora have
become the main or only data sources for (learner's) dictionaries in some
countries, including the United Kingdom, and their sizes have increased
significantly (the biggest lexicographic corpora have surpassed 1 billion
words). To cope with huge (and still growing) lexicographic corpora,
sophisticated corpus query systems have been developed. Sketch Engine is
probably the most famous and important of all these systems, also used by
many publishers of the learner's dictionaries examined for this study (see
Kilgarriff et al.(2014), "Sketch Engine: Ten Years On." for details of Sketch
Engine).
Now all the "Big Five" base themselves on corpora developed and
maintained by their respective publishers – OALD on the Oxford English
Corpus (ca. 2.5 billion words), LDCE on the Longman Corpus Network (ca.
330 million words), including the Longman Learners' Corpus (ca. 1 million
words), CCALD on the Collins Corpus (ca. 4.5 billion words), CALD on the
Cambridge International Corpus (exact size unknown) plus the Cambridge
Learner Corpus (ca. 40 million words), and MEDAL on the World English
Corpus (ca. 200 million words). Of the four English-Japanese advanced
learner's dictionary examined here three bases themselves on corpora – PEJD
on the Shogakukan Corpus Network (ca. 2.2 billion words), WEJD on the
Sanseido Corpus (ca. 100 million words), and OEJD on a corpus not explained
in its introduction.
Although the authors of MD do not explain on what data sources they based
their dictionary, it seems clear that they did/could not use a corpus. When they
compiled MD, no sufficiently large corpus of Modern Hebrew could have
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served as a lexicographic corpus. It is not until 2015 that Modern Hebrew
came to have the first lexicographical corpus in the form of (the annotated
version of) heTenTen,2 with about 900 million words, as part of Sketch
Engine, including Hebrew-specific search functions. It remains to be seen,
however, if this only possible lexicographic corpus of Modern Hebrew
available now can really fulfill this function, especially in terms of its balance
and representativeness.
A legitimate question here: what are the main, empirically proven benefits
of corpora as data sources for dictionaries according to some of the
theoreticians and/or practitioners of corpus lexicography? Hanks (2012: 61,
63, 82), "Corpus Evidence and Electronic Lexicography, " among others,
states:
[I]n order to discover and organize word meanings, it is necessary to study textual
evidence in very large quantities and in particular patterns of collocations. [...] At
last lexicographers have sufficient evidence to make generalizations that they need
to make with reasonable confidence. We can now see that pre-corpus lexicography
was little more than a collection of stabs in the dark, often driven by historical rather
than synchronic motives. [...] [A]ll serious future lexicography will be corpusdriven, no longer based merely on collections of citations and certainly not merely
a matter of guesswork based on speculation.

Kilgarriff (2013: 73), "Using Corpora as Data Resources for Dictionaries,"
enumerates the following five practical benefits of using corpora for
dictionary making: 1) headword list development, 2) discovering the word
senses and other lexical units (fixed phrases, compounds, etc.), 3) identifying
the salient features of each of these lexical units, including their syntactic
behavior and the collocations they participate in any preferences they have for
particular text-types or domains, 4) providing examples, and 5) providing
translations. Prinsloo (2009: 181), "The Role of Corpora in Future
Dictionaries," however, recommends a sound perspective of using corpora
with some caution in spite of the many benefits of corpora as data sources for
dictionaries.
A special type of corpora that can be useful for making learner's
dictionaries, especially for productive purposes, are the so-called learner
corpora, or corpora of compositions etc. by non-native learners of the
language in question. We can already see the benefits of using such corpora
for practical pedagogical lexicography, for example, in LDCE and CALD (see
Section 6.4 for one of these benefits). A growing number of languages have
2

https://www.sketchengine.co.uk/hetenten-corpus/
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their respective learner corpora, but, as of yet, Modern Hebrew is,
unfortunately, not one of them. Granger et al. (2015), The Cambridge
Handbook of Learner Corpus Research, show the state of the art of learner
corpus research, but there is, unfortunately, no separate chapter on learner
corpus research and (pedagogical) lexicography.
4.2 Cross-References
Cross-references from irregular inflectional forms as headwords for their
respective citation forms are entirely missing, not only in MD but also in the
major monolingual dictionaries of Modern Hebrew for native speakers. This
lack is justifiable if the dictionary in question is for native speakers, but it is
hardly justifiable if the dictionary is pedagogical, especially for elementary
and even intermediate learners of Modern Hebrew. If MD is to be true to its
aim of targeting both elementary and advanced learners as its authors claim,
adding a cross-reference is vitally important.
Irregular inflectional forms that require cross-references in Modern Hebrew
include nouns (irregular plurals with different bases such as  )בתיםand verbs
(irregular infinitives, mainly of Pa'al, such as )לתת. Adjectives, the other word
class with irregular inflectional forms, do not require cross-references since
the irregularity does not affect the consonantal skeleton of their bases.
4.3 Senses3
Defining the senses of headwords is the core task of the compiler(s) of any
dictionary, whether it is pedagogical or not, and monolingual or bilingual. It
can, therefore, leave more room for improvements than any other
lexicographic task for any dictionary. This is also the case with MD. At least
three possible improvements can be considered in its treatment of senses. The
first and the second are specific to monolingual and bilingual lexicography
respectively, and concern the way the dictionary defines senses in its HebrewHebrew and Hebrew-English parts. The third is common to these two parts,
and concern the way the dictionary presents senses.
4.3.1 Senses in Monolingual Lexicography4
One of the salient features of monolingual learner's dictionaries of English is
the use of the so-called defining vocabulary, or a limited number of basic
See, for example, Tarp (2008: Section 6.2), Lexicography in the Borderland between Knowledge and Nonknowledge, and Moon (2015), "Explaining Meaning in Learners' Dictionaries," on the treatment of senses
in pedagogical lexicography.
4
See, for example, Svensén (2009: Chapter 13), A Handbook of Lexicography, on the treatment of senses in
monolingual lexicography
3
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words used for defining the senses of headwords. OALD and LDCE have
3000- and 2000-word lists of such vocabulary called "Oxford 3000" and
"Longman Defining Vocabulary" respectively; MEDAL also has a 2500-word
list of the defining vocabulary with no special name. Although none of these
dictionaries lists the words included in their respective defining vocabulary in
the dictionary itself or explains how they were selected, the pedagogical
benefit of such a defining vocabulary is obvious. The editors of MD do not
say anything about its defining vocabulary though it seems to use easier words
for its definitions than comprehensive dictionaries for native speakers do.
One of the most prevalent and easiest ways of defining senses is to use
synonyms, resulting in circular definitions. (The Hebrew-Hebrew part of) MD
suffers from this fundamental lexicographic problem in the definitions of
many words, including even basic ones. The following are two examples of
this problem, as well as a no less serious subsequent problem. MD defines the
second sense of  לשוןas  שפהand the first sense of  שפהas לשון, and  למהas מדוע,
and  מדועas למה. Obviously, the original problem is that learners of Modern
Hebrew who do not know either word of each pair can never know what the
other word of the pair means.
Worse still, these two (and many other) circular definitions treat the two
synonyms as fully synonymous, whereas, in the first case there are
collocational differences, and in the second there are stylistic differences, and
these differences between synonyms are explained nowhere in the dictionary,
either (see Section 6.2 below).
A quick review of the major comprehensive monolingual dictionaries of
Modern Hebrew for native speakers shows that these also suffer from the same
problems, though less extensively. It seems, therefore, imperative to
investigate this seeming legacy of circular definitions in the lexicography of
Modern Hebrew separately and more thoroughly in comparison with, for
example, British monolingual lexicography of English, in which these
problems have already been addressed, e.g, OALD defines language as "the
system of communication in speech and writing that is used by people of a
particular country or area" as its first sense and why as "used in questions to
ask the reason for or purpose of something" as its first sense. Naturally, an
investigation of circular definitions is far beyond the narrow confine of
pedagogical lexicography.
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4.3.2 Senses in Bilingual Lexicography5
Senses of the headwords of the source language are defined with their
equivalents in the target language in bilingual dictionaries. Svensén (2009:
257–261), A Handbook of Lexicography, classifies logical equivalence
relationships into 1) full equivalence, 2 partial equivalence, and) zero
equivalence. As Adamska-Sałaciak (2015:147), "Explaining Meaning in
Bilingual Dictionaries," points out:
In general, the more distant – genetically, typologically, culturally – the two
languages in question, the greater the number of gaps that we can expect in the
matching procedure", that is, the more difficult it becomes to find full equivalents,
so that the lexicographer must use the combination of equivalents and explanations
in the case of partial equivalence and only explanations in the case of zero
equivalence.

In addition to the problem being a semibilingual dictionary as pointed out in
Section 2, MD suffers from its unfortunate treatment of partial equivalence,
which is shared by the other, non-pedagogical, bilingual dictionaries of
Modern Hebrew not covered in this study. When only partial equivalents are
found in the target language English for the headwords in the source language
Hebrew, (the Hebrew-English part of) MD only lists one or a few partial
equivalents for many such headwords with no further explanations, for
example, ' רעbad' (this Hebrew word is narrower in meaning than its partial
English equivalent; an alternative gloss is 'bad (morally unacceptable)' with
an explanation that narrows the range of senses in the target language).
Such explanations for filling the gaps between the two languages are and
must be more important for pedagogical dictionaries. This is especially the
case if they target elementary learners, but even if they are for advanced
learners, for even the latter cannot always know the exact type of the partial
equivalence in question – hyponomy, hyperonomy, or overlapping as Tarp
(2008: 190), Lexicography in the Borderland between Knowledge and Nonknowledge, suggests – without further explanation.
The problems of partial equivalents in both pedagogical and nonpedagogical bilingual dictionaries of Modern Hebrew also deserve to be
investigated separately and more thoroughly. This can also be done in
comparison with, for example, Japanese bilingual lexicography of English,
which has successfully tackled with these problems paradoxically because of

5

See, for example, Svensén (2009: Chapter 14), A Handbook of Lexicography, and Adamska-Sałaciak
(2015), "Explaining Meaning in Bilingual Dictionaries," on the treatment of senses in bilingual dictionaries.
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the larger gaps between English and Japanese, larger than those between
Hebrew and English.
4.3.3 Summary of Core Senses
Since the headwords in MD are divided into a small number of senses, the
entries and the dictionary as a whole are not cluttered for its users. However,
if the coverage of senses is to be expanded, it must be helpful for its users to
follow the already quite firmly established custom of summarizing core
senses, especially for the most basic words with inevitably more senses, in the
form of what are called "short cuts" (OALD), "signposts" (LDCE),
"guidewords" (CALD), and "menu" (MEDAL).
5. IMPROVEMENTS FOR RECEPTION AND PRODUCTION
5.1 Frequency Ranking of Headwords
All the (advanced) learner's dictionaries of English examined for this study
indicate the frequency ranking of headwords. The "Big Five" call this ranking
"Oxford 3000" (OALD), "Longman Communication 9000" (LDCE),
"Frequency Banding" (CCALD), and "English Vocabulary Profile" (CALD);
MEDAL has no special name for it. The most important words in terms of
frequency are classified into three to six ranks. None of these dictionaries
explains how the ranking has been decided, but it can safely be assumed that
the corpora on which they are based have contributed to this decision.
Such a frequency ranking of headwords can help learners gauge themselves
in terms of vocabulary acquisition. Although the criteria for the decision are
unknown, the ranking system that seems to be the least arbitrary and the most
user-friendly pedagogically is that adopted in CALD – "English Vocabulary
Profile". It classifies the most important words into six categories that
correspond to A1, A2, B1, B2, C1, and C2 in ascending order of difficulty in
accordance with the Common European Framework of Reference (CEFR), in
the words of Council of Europe (n.d.: 1), Common European Framework of
Reference for Languages:
[P]rovides a common basis for the elaboration of language syllabuses, curriculum
guidelines, examinations, textbooks, etc. across Europe. It describes in a
comprehensive way what language learners have to learn to do in order to use a
language for communication and what knowledge and skills they have to develop
so as to be able to act effectively. The description also covers the cultural context
in which language is set. The Framework also defines levels of proficiency which
allow learners' progress to be measured at each stage of learning and on a life-

long basis.
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Introducing such ranking, however, goes beyond the narrow confine of
pedagogical lexicography and requires cooperation with language teaching in
general. If CEFR, for example, is to be applied to the frequency ranking of
headwords in a learner's dictionary of Modern Hebrew, other aspects of
language and its teaching probably must be considered alongside or even
before the vocabulary.
5.2 Spelling
The following six major types of spellings, classified according to the use of
vowel signs and other diacritics, and the use of matres lectionis, and with
internal variations, are used in non-lexicographic texts in Modern Hebrew in
varying degrees of frequency and depending on the users/usage of the texts:
1. Vocalized defective spelling
- Users/usage: in poems, children's books, textbooks for school children,
etc.
- Example: דִּ ּבּור
2. Partially vocalized defective spelling
- Users/usage: very rare
- Example: דִּ ּבּור
3. Unvocalized defective spelling
- Users/usage: by certain haredim
- Example: דבור
4. Vocalized full spelling
- Users/usage: rare
- Example: דִּ יּבּור
5. Partially vocalized full spelling
- Users/usage: in some textbooks and beginner newspapers
- Example: דִּ יּבּור
6. Unvocalized full spelling
- Users/usage: all other types of texts, including newspapers, books for
adults, etc.
- Example: דיבור
Only the first and sixth spellings are considered normative. However, if only
one of them is used as a headword in a dictionary, each of them poses a
different problem for the users, failing to supply all the necessary information.
While vocalized, defective spelling does supply most of the necessary
phonological information, its consonantal skeleton is not what one encounters
in newspapers, books for adults, and so forth.
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Therefore, many dictionaries of Modern Hebrew, whether meant for native or
non-native speakers, render the headwords with these two spellings, though
they differ in their preference for the primary spelling. For example, MD
registers each headword first in unvocalized full spelling (with deviations
from the norm, e.g.  )דיקדקand then in vocalized defective spelling, but its
inflectional forms are registered inconsistently in vocalized full spelling.
Because of the much higher frequency of full spelling vis-à-vis defective
spelling in ordinary texts, preference should be given to the former. Does this
mean, however, that if unvocalized full spelling is the primary one, it must
also be followed by vocalized defective spelling? If vowel signs and other
diacritics are to be considered a purely practical guide for the pronunciation
of headwords, combining them with full spelling, though not considered
normative, seems to be the simplest lexicographic solution, instead of
rendering the same headwords twice, redundantly, just for the sake of
normativism. This leaves two spellings, that is, vocalized full spelling and
partially vocalized full spelling. Again, if vowel signs and other diacritics are
to serve as a pronunciation guide, certain diacritics, including dagesh kal for
gimel, dalet and tav, are superfluous. It follows that the necessary and
sufficient spelling for learner's dictionaries is partially vocalized full spelling
though it is rarely used in non-lexicographic texts.
5.3 Pronunciation
Hebrew spelling (in the abstract sense of the word) is fairly regular, so that if
it is augmented with vowel signs and (phonologically relevant) diacritics, it
can show dictionary users, whether they are native or non-native speakers,
fairly accurately how headwords are pronounced. There are, however, three
pieces of phonological information that cannot be indicated by the
conventional vowel signs and diacritics. These are 1) whether kamats is
pronounced as /a/ (unmarked) or /o/ (marked), 2) whether shva has a
phonological value in the contemporary language regardless of the historical
distribution of its two phonological values, and 3) accent.
MD provides only the last piece of phonological information, and not
systematically at that (the marked accent is indicated only for singular nouns
and not for plurals).
5.4 Inflection
Unlike electronic dictionaries, which do not suffer from the problem of
limited space, their printed counterparts have to balance between the necessity
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and sufficiency of the inflectional information they provide, especially if their
intended users are foreign learners of Modern Hebrew.
Since dictionaries are not grammars, dictionary compilers can and even
must assume average foreign users of their (printed) dictionaries are already
familiar with the regular declensions of nouns and adjectives and the
conjugations of verbs. Nevertheless, it is advisable and even imperative to
include the necessary and sufficient inflectional information as well, for the
same of exhaustive lexicographic description.
MD provides the following information for nouns, adjectives and verbs:
- Nouns: singular (citation form), plural
- Adjectives: masculine singular (citation form), feminine singular, masculine
plural, feminine plural
- Verbs: 3rd person masculine singular past (citation form), masculine
singular present, 3rd person masculine singular future, infinitive
A question that has never been discussed systematically, at least to the best of
my knowledge, is what constitutes the necessary and sufficient inflectional
information in dictionaries so that their users, who are already familiar with
the grammar of the language, decline nouns and adjectives and conjugate
verbs on its basis. The following is my proposal (those pieces of inflectional
information missing from MD are in italics:
- Nouns: singular (citation form), singular construct (including the
information if the noun in question can be in a construct state), (base of)
singular followed by a pronominal suffix (if it is different from the singular
construct), plural, plural construct, (base of) plural followed by a
pronominal suffix (if it is different from the plural construct)
- Adjectives: masculine singular (citation form), feminine singular (masculine
plural and feminine plural are redundant since they are predictable from the
feminine singular)
- Verbs
- Pa'al: 3rd person masculine singular past (citation form), masculine singular
present, 3rd person masculine singular future, infinitive
- The other binyanim: (none as these inflected forms that are not always
predicted for Pa'al are regular in the other binyanim)
5.5 Syntax
The most important syntactic information learner's dictionaries can supply
that can be important for both reception and production by not only
elementary but also advanced learners is what LDCE calls "grammar
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patterns", including sentence patterns that verbs and adjectives take as
predicates as well as the valencies of verbs, adjectives and nouns (e.g., השתמש
-ב, -תלוי ב, and -)אהבה ל.
MD indicates the valencies of verbs explicitly but sweepingly for all
sentences together, but since valencies often change senses, they must be
indicated separately for each sense. The valencies of adjectives can only be
guessed at indirectly in (invented) examples, while those of nouns cannot be
guessed at even indirectly in this manner.
MD fails to indicate sentence patterns for verbs and adjectives explicitly,
and they cannot always be guessed at indirectly from examples. For example,
LDCE defines the third sense of the verb tell as 'to say that someone must do
something" and adds the sentence pattern tell sb (not) to do sth, while the
Hebrew equivalent of this English verb, אמר, is not even explained to have
this sense.
5.6 Cultural Information
In the context of pedagogical lexicography, by cultural information I mean the
kind of information about the culture (and society) of the speakers of the
language in question that affects its proper use by foreign learners. Inclusion
of this information or the lack thereof as a series of "windows" in the body of
a dictionary is one of the characteristics that distinguish Japanese bilingual
pedagogical lexicography from British monolingual pedagogical
lexicography (together with inclusion of proper names or the lack thereof as
headwords). PEJD and WEJD, two of the four Japanese bilingual dictionaries
of English examined for this study include this information. The latter, for
example, has diverse cultural (and social) columns such as types of schools in
the United Kingdom and the United States and types of academic ranks in
British and American universities. This information is useful and often
indispensable not only for reception but also for production by all three levels
of learners.
MD has two types of cultural information – Jewish and Israeli holidays and
customs as well as the names of the books of the Bible – but as an appendix.
For ease of use, these and other pieces of cultural information should be better
incorporated into the body of the dictionary as columns. Other possible pieces
of cultural information related to Jewish and Israeli culture as well as Israeli
society to be included in a learner's dictionary of Modern Hebrew are the
names of the major classical books of Judaism, the names of the government
ministries in Israel, the types of ranks in the Israeli army, the types of schools
in Israel, and the types of academic ranks in Israeli universities. An exhaustive
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list of these pieces of cultural information must be carefully prepared by
examining what cultural knowledge directly affects linguistic knowledge and
use.
6 IMPROVEMENTS FOR PRODUCTION
6.1 Word Formation
MD, like many other modern dictionaries of Modern Hebrew, arranges
headwords alphabetically instead of using the time-honored mixed system of
arranging verbs by their root and the other parts of speech alphabetically. For
receptive purposes this more recent system of lemmatization has a huge
advantage, especially for learners. For productive (and language enrichment)
purposes, however, it hides the morphological and semantic relationships
between all the headwords formed from the same root and scatters them in
different locations, alphabetically.
One way of reconnecting these headwords would be to register at the end
of each headword those that are formed from the same root as "word family"
(OALD and CALD) or "word links" (LDCE).
6.2 Semantic Relationships
Tarp (2008: 199), Lexicography in the Borderland between Knowledge and
Non-knowledge, mentions what he calls "semantic relationships" as being one
of the important pieces of lexicographic information that can be useful for
production and classifies them as 1) derivatives (they also belong to word
formation as Tarp himself explicitly writes), 2) synonyms, antonyms,
hyponyms, and so on, 3) words belonging to the same word field, and 4) words
belonging to the same topic field.
In addition to synonyms and antonyms, which are standard features in many
of the learner's dictionaries of English compared for this study, OALD,
CALD, and MEDAL list the third type of semantic relationships as embedded
"windows" called "Wordfinder", "Other ways of saying...", and "Other ways
of saying..." respectively. CCALD also lists the fourth type of semantic
relationships called "Word Webs".
MD only lists the fourth type of semantic relationships. It is regrettable that
this type is listed as an appendix especially because the (non-grammatical)
subject areas covered are quite numerous (about 30) and each is well chosen
and well organized. These lists could better serve users if they were embedded
near the appropriate headwords in the dictionary.
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More regrettable, however, is the fact that synonyms and antonyms are not
listed. Synonyms, especially for basic words, could be extremely helpful, not
only for production but also for reception, for example,  שפהvs. לשון,  למהvs.
מדוע,  רעvs. גרוע, etc.
6.3 Collocations
McIntosh (2009: v), Oxford Collocations Dictionary of Students of English,
for example, defines collocations as "the way words combine in a language to
produce natural-sounding speech and writing". The inclusion of the most
important collocations for frequent headwords is a common standard feature
in all five monolingual and four bilingual learner's dictionaries of English
compared for this study. This is because of the great importance of
collocations in production, especially for advanced learners. McIntosh (2009:
v), Oxford Collocations Dictionary of Students of English, explains the
importance of collocations for students (i.e., foreign learners) at length as
follows (he talks about English, but his clear-cut and convincing explanations
hold true for any language, including Hebrew:
Collocation runs through the whole of the English language. No piece of natural
spoken or written English is totally free of collocation. For the student, choosing
the right collocation will make his or her speech and writing sound much more
natural, more native-speaker-like, even when basic intelligibility does not seem to
be at issue. A student who talks about strong rain may make himself or herself
understood, but it requires more effort on the part of the listener and ultimately
creates a barrier to communication. Poor collocation in exams is also likely to lead
to lower marks.
But, perhaps even more importantly than this, language that is collocationally
rich is also more precise. This is because most single words in the English language
– especially the more common words – embrace a whole range of meanings, some
quite distinct, and some that shade into each other by degrees. The precise meaning
in any context is determined by that context: by the words that surround and
combine with the core word – by collocation. A student who chooses the best
collocation will express himself or herself much more clearly and be able to convey
not just a general meaning, but something more precise.

As Svensén (2009: 162), A Handbook of Lexicography, points out,
"collocation as a whole is mostly used literally, which is an important criterion
for distinguishing between collocations and idioms", but unlike in free
combinations one of the components of the collocation – the base – is
restricted in its combinabilty, and "it is the base that is autosemantic, i.e. it is
used in its 'normal' sense, and can be defined and understood independently
of the collocator", while "[t]he collocator, on the other hand, is often used
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metaphorically." Thus, it is crucial to register collocations in learner's
dictionaries intended for production as learners have no way of knowing them
systematically if they do not appear in dictionaries.
For Modern Hebrew, Halevy-Nemirovsky (1998), Between Syntax and
Lexicon, is a pioneering theoretical study of collocations, and Halevy (2002),
Hebrew with a Lexical Emphasis for Advanced Learners of Hebrew, applies
it to the teaching of the language in the form of a small-scale collocations
dictionary with exercises, but the author restricts herself to verbs as the base.
Along this line, a collocations section of a learner's dictionary or even an
independent collocations dictionary for learners can and must also be prepared
for Modern Hebrew, but preferably by using a lexicographic corpus instead
of the author's intuition.
The types of combinations of bases and collocators must also be expanded.
Svensén (2009), A Handbook of Lexicography, for example, lists the
following major types:
1. Verb [= collocator] + noun (direct object) [= base]
2. Noun (subject) [= base] + verb [= collocator]
3. Adjective [= collocator] + noun [= base]
4. Verb [= base] + adverb [= collocator]
5. Adverb [= collocator] + adjective [= base]
6. Noun [= collocator] + noun [= base]
6.4 Usage Notes
Usage notes can be particularly useful for production for all the three levels
of learners, especially those based on mistakes found in learner corpora.
LDCE and CALD have "Common Error" and "Common Mistake" notes from
their Longman Learner's Corpus and Cambridge Learner Corpus respectively.
CCALD and MEDAL also have usage notes, titled "Language / Usage" and
"Get it Right" respectively, but they are not based on learner corpora.
MD has no usage notes of this kind. For lack of any learner corpus for
Modern Hebrew, whether existent or in planning, a pedagogical lexicographer
of Modern Hebrew can, for example, consult dictionaries and guidebooks of
normative usage such as Sivan (1985), Dictionary for Better Hebrew Usage,
since these list common deviations from (often outdated) norms by native
speakers. Pointing out existing norms with no value judgement is not
prescriptive but descriptive. Another possible non-corpus source is a
collection of
observations by teachers of Modern Hebrew.
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6.5 Pragmatic Information
For productive purposes, especially for advanced learners, it is crucial to know
not only the meanings of isolated words out of context but also how their
combinations are used in various contexts of communication. Of the nine
English dictionaries examined for this study OALD, MEDAL, WEJD, and
OEJD provide pragmatic information in their bodies as a series of embedded
"windows" titled "Express Yourself", "Ways of ... / Talking or Writing about
...", "Conversational Signals", and "Communicative Information /
Communicative Expression" respectively. MEDAL, for example, has
"windows" such as "ways of giving advice", "talking and writing about
someone's age", "ways of apologizing", and "ways of accepting an apology"
under the headwords "advice", "age", "apologize", and "apology"
respectively.
MD already has such pragmatic information as "Interpersonal
Communication" but only as an appendix. This information should also be
better incorporated within the body of the dictionary as in the four English
dictionaries mentioned above. MD lists common expressions in Modern
Hebrew for 15 important communicative functions. The list can probably be
expanded through examples found in existing pragmatic studies such as that
of Brosh and Veinbach (1986), The Art of Conversation. However, if the
expressions are to be authentic, a sufficiently large corpus of spoken Hebrew,
which does not exist, is necessary, even as a subcorpus of the new gigantic
corpus heTenTen mentioned above.
7. SUMMARY
After classifying dictionary types, uses and users and presenting the examined
dictionaries – the only learner's dictionary of Modern Hebrew as well as five
monolingual and four bilingual (advanced) learner's dictionaries of English –
the present study has proposed improvements to this and any future learner's
dictionaries of Modern Hebrew so that the pedagogical lexicography of
Modern Hebrew can approach and incorporate the state of the art of
pedagogical lexicography, whether monolingual and bilingual. The areas of
the proposed improvements have been classified according to their
communicative needs as 1) reception, 2) both reception and production, and
3) production.
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The three areas where improvements have been proposed for reception are
1.1) data sources, 1.2) cross-references, and 1.3) senses. The use of a
(lexicographic) corpus as the main data source has been proposed, though
with some caution, because of the benefits (lexicographic) corpora can offer
that the other two alternative data sources – introspection and citation files –
cannot. The addition of cross-references from irregular inflectional forms as
headwords to their respective citation forms has been shown to be desirable
not only for elementary learners but also for advanced learners because of
their unpredictability. The improvements proposed for monolingual
pedagogical lexicography, bilingual pedagogical lexicography, and
pedagogical lexicography in general are to introduce the so-called defining
vocabulary and avoid circular definitions; to explain partial equivalents; and
to summarize core senses at the beginning of an entry.
The six areas where improvements have been proposed for both reception
and production are 2.1) the frequency ranking of headwords, 2.2) spelling,
2.3) pronunciation, 2.4) inflection, 2.5) syntax, and 2.6) cultural information.
The indication of the frequency ranking for headwords – a standard feature in
all the nine learner's dictionaries of English – could also be a welcome
addition to learner's dictionaries of Modern Hebrew. Partially vocalized full
spelling has been recommended as the most suitable for learner's dictionaries
though it is rarely used in non-lexicographic texts. The three pieces of
phonological information that cannot be indicated by conventional vowel
signs and diacritics, thus have been proposed for addition are 1) whether
kamats is pronounced as /a/ (unmarked) or /o/ (marked), 2) whether shva has
a phonological value in the contemporary language regardless of the historical
distribution of its two phonological values, and 3) accent. The necessary and
sufficient as well as redundant inflectional forms as part of the lexicographic
information have been enumerated for nouns, adjectives and verbs. Sentence
patterns and valencies are two proposed improvements in the area of syntax.
Finally, the inclusion of Jewish and Israeli culture (and society) as part of the
body of the dictionary information has been suggested as important for the
proper use of Modern Hebrew by foreign learners.
The five areas where possible improvements have been proposed for
production are 3.1) word formation, 3.2) semantic relationships, 3.3)
collocations, 3.4) usage notes, and 3.5) pragmatic information. Citing at the
end of each headword those words that are formed from the same root has
been proposed for productive (and language-enrichment) purposes. The types
of semantic relationships that are lacking in the only existing learner's
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dictionary of Modern Hebrew, and which have thus been proposed for
inclusion in the body of the dictionary are synonyms and antonyms as well as
words belonging to the same semantic field. The importance of including
collocations of different types has been stressed, especially for production. To
make up for the lack of learner corpora in Modern Hebrew, usage notes, or
typical mistakes made by foreign learners of Modern Hebrew, have been
suggested from non-corpus sources. Finally, the last improvement proposed
is to show examples of combinations of (head)words used in various contexts
of communication, preferably sourced from a corpus or a collection of
authentic texts.
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THEORETICAL KNOWLEDGE AND SCHOOL EXPERIENCE
IN TEACHING HEBREW AS A SECOND LANGUAGE – A
CASE STUDY
Rama Manor, Abed al-Rahman Mar'i, and Tami Yair
Beit Berl College

ABSTRACT
In this study, we followed the perceptions of their own professional
development of Arab students taking primary and post-primary education
courses at the Department of Hebrew Language and Literature at the Arab
Teacher Training Institute for Education at the Beit Berl College: The followup took place during the second year of their practicum and was carried out
according to the PDS model (Professional Development School) in the area of
Hebrew language knowledge. We examined the students’ perceptions of the
knowledge and skills they acquired at the college in four Hebrew teaching
courses as well as their perceptions of the curriculum and textbooks in relation
to the knowledge acquired in these courses. For this purpose, we carried out a
quantitative study based on a questionnaire filled by the students at two
different times during their second year. In order to examine possible
differences in indicator values between the two dates, we used the Wilcoxon aparametrical tests for coupled samples.
Findings indicate that students internalized the knowledge and skills they were
intended to acquire in the Hebrew courses and learned to use them.
Furthermore, during the training process students developed professionally;
their ability to integrate the textbook material with the knowledge and skills
they acquired in the Hebrew courses at the college increased. Findings also
indicate that it is most important to encourage students who are training to teach
Hebrew as a second language to engage in reflection, critical thinking and
analysis, and to foster their ability to express views both orally and in writing.

KEY WORDS:
Professional development, culture, second language, critical thinking,
practical experience (practicum)
INTRODUCTION: PRACTICAL EXPERIENCE AND ITS PLACE IN TEACHERS'
TRAINING PROCESS
Academic teacher training programs consist of two principal elements: a.
theoretical knowledge – study of the professional field, and b. practical
experience.
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Theoretical knowledge of teaching includes conceptual aspects of
professional activity such as theories, disciplinary and interdisciplinary
concepts derived from coherent and systematic bodies of knowledge,
generalizations and application principles as well as knowledge of specific
cases, decisions and activities (Eraut, 1994). The acquisition of
professional knowledge through training in academic teaching institutions
is situational, informal and implicit learning attained by means of practical
experience and reflection upon it (Korthagen, 2010).
Teaching practicum is an important process through which the goals of
teacher training are expected to be realized. During the practicum phase,
students are expected to apply the theoretical knowledge and the skills they
acquired. Acquiring this knowledge requires a long period of training and
professional practice and an extended process of socialization into the
values of the profession (Hativa, 2014).
Practical experience is the best way to teach students how to conduct
themselves as teachers, whereas theoretical knowledge is perceived as
illusory (Smith & Lev-Ari, 2005; Shkedi, 2008). Theoretical learning is
passive external knowledge acquired by students in the academia; its
practical expression is demonstrated during practicum. Theoretical
knowledge turns into professional knowledge only after having stood the
test of practice (Hativa, 2014). The more extensive the practical
experience, the more it fosters the development of expertise and to the
acquisition of pedagogical thinking and the use of pedagogical tools (Ethell
& McMeniman, 2000).
Many studies deal with aspects of the practical experience of teacher
trainees and the actual application of the learned theoretical knowledge.
The research picture of teacher training in the years 2000-2012 shows that
many studies acknowledge that teacher training should prepare students
more effectively for actual work in the field (Cochran-Smith & Villegas,
2016). Darling-Hammond, (2006) and Breunig (2005) noted that education
school graduates attest to a gap between theoretical knowledge and
practical field experience; they feel that the theoretical knowledge did not
prepare them adequately. While students describe it as important, they still
find it insufficient for their field experience, saying it is too theoretical, too
impractical (Johnston, 1992). Furthermore, students attest to feeling a
disconnect between their studies in the teacher training program and their
practical experience (Lindgren, 2005; Korthagen & Kessels, 1999).
According to Hammerness (2006), it is important to create coherence
between theoretical knowledge and practical-clinical training since, among
other things, theoretical knowledge fills the need for the order and
verification of what occurs during practice (Lunenberg & Korthagen,
2009). It is also important that students who will be teachers learn to
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develop the ability to shuttle on their own between theory and practice
(Atzmon, 2008), since according to Cole (1997) beginner students find it
hard to connect their theoretical knowledge to the actual practice in the
classroom.
Ido and Shkedi (2014) found that students repeatedly emphasize that
practical experience is the most meaningful aspect of their training process.
It enables them to acquire teaching skills, tools, methods and various roles
in managing the classroom (ibid.). By means of practical experience,
students apply their theoretical knowledge, assume responsibility for
various roles, reach decisions and learn how to integrate their professional
knowledge, values and personal inclinations (Shulman, 2005). DarlingHammond & Hammerness (2005) note that practical experience improves
future teachers' functioning in class.
When they start teaching, students actually translate theory into practice
(Cheng, Tang & Cheng, 2012). Theoretical knowledge helps them increase
awareness and understanding of various phenomena in class, and enriches
their methods of teaching (Lunenberg & Korthagen, 2009); hence it is
important to encourage students to adopt the relevant principles of
theoretical knowledge in order to optimize their practical experience
(Randi & Corno, 2007) and not focus on theoretical knowledge alone
The professional development of teachers is perceived as a continuous
process, starting with their embarking on initial training as students, and
continuing through the end of their career (Kfir, 2009). During training,
two professional development processes take place (Tsui, 2009):
"theorization of practical knowledge" and "practicalization of theoretical
knowledge": namely the teachers' personal interpretation of theoretical
knowledge, or the knowledge the teacher trainee brings along about
studying and learning, content knowledge, familiarity with the aims of the
curriculum, understanding of teaching and its environment. This
knowledge is based on pedagogical approaches which were learned in the
training program, coupled with reflection about their application given the
needs of the students.
PRACTICAL EXPERIENCE IN THE PDS MODEL
The practical experience common nowadays in teachers' training
institutions follows the PDS (Professional Development School) model.
This model combines two main elements:
a. A learning community composed of the training representatives of the
training institutions, representatives of the educational system and
students (Bielaczyc & Collings, 1999).
b. Experiential learning that includes the application of a variety of
teaching methods, exposure to a variety of teachers' roles,
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familiarization with the organizational structure of the school and its
various components, etc. (Maskit & Mevorach, 2013).
When the above are combined with meta-cognitive guidance at the
planning, performance and reflection stages, learning becomes meaningful
and effective (Maskit & Mevorach, 2013). The stage of experience is one
of four learning stages: experiencing, reflection, analysis and application
(Kolb, 1984) and is an essential cornerstone in the process of professional
development of teaching trainees (Schellhase, 2006).
Training in accordance with the PDS model enables continuous
professional development that includes education and training oriented
towards promoting knowledge, skills and values (Bolam, 2002).
Therefore, this model is most successful in preparing students for teaching
(Bashan & Holtzblatt, 2013, Ridley, Hurwitz, Hackett & Miller, 2005). As
distinct from the traditional experiential model, students training in the
PDS model are exposed to new experiences and acquire new modes of
learning (Allen, Ambrosetti & Turner, 2013; Buitink, 2009) that allow for
professional development which changes their perceptions and beliefs
about their work (Kfir, 2009).
HEBREW AS SECOND LANGUAGE IN ARAB SCHOOLS
Many studies (such as Badir, 1990; Amara & Mar'i, 2002; Attili, 2004;
Taher, 2005; Ministry of Education, 2015) which have dealt with attitudes
towards learning Hebrew among Arab students, indicate a positive trend in
the acquisition of the Hebrew language in all age groups1. Marom (2014)
notes that insufficient mastery of Hebrew is a main impediment to the
integration of the Arab population in the Israeli employment market. Thus,
much attention to the study of Hebrew is given in Arab society due to the
wish to integrate into Israeli society.
Hebrew language is taught in Arab schools from the third grade through
the end of high school. Since 2016 the subject is obligatory from the
kindergarten on2. Many Arab students in high school take 5 units of
Hebrew language courses and are therefore are exposed to a variety of
genres in literary discourse, argumentative discourse and Jewish source
texts.

1

2

This trend was also found among Druze students in the Golan Heights (Alian & Arai'da, 2008 and
among Arab students in East Jerusalem (Alian & Abu Hassin, 2012).
In 2015 The Ministry of Education issued a new decision reading: "With the beginning of the 2016
school year, all first and second grade pupils will learn the Hebrew language for 2 hours per week,
according to the "Tastings of Hebrew Language" program created by the Ministry of Education Subject
Supervisor in charge of Hebrew language in Arab society (Ministry of Education, CEO notice 2016,
1a, para 9.7).
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Until it reached its' present shape, the Hebrew curricula for schools
underwent a number of changes over the years. In the latest program
(Ministry of Education, 2011), the emphasis was on reading
comprehension and written and oral expression in all stages of study and
also on original literature reflecting the cultural experience of generations.
The demand was for learning functional (rather than mechanical) grammar,
and the study of language in context. Hebrew teachers received teaching
principles and attention was paid to evaluation methods.
RESEARCH GOALS
In this study, practical experience and its place in the process of teachers'
training will be described through the lens of a case study: teaching Hebrew
as a second language. The specific goals of the study are:
1. To examine the perceptions of knowledge and Hebrew language skills
among first year Arab students taking four Hebrew teaching courses at
the college;
2. To examine how Arab students, perceive the curriculum and textbooks
in relation to the knowledge they acquired in the Hebrew courses;
3. To examine the students' perception of their professional development
within the PDS model at two different points in time during their
teaching practicum year.
RESEARCH METHOD AND RESEARCH SAMPLE
This study, the first of its kind, was conducted during the school year 20142015. It included 22 second year Arab students studying at the primary and
post-primary tracks in the Department of Hebrew Language and Literature
at the Arab Academic Institute for Education at the Beit Berl College. The
students intend to become Hebrew teachers in Arab schools in Israel.
The students were born in Israel and live in towns and villages in the
Triangle (Meshulash) Region: Tirah, Tayibe, Jaljulia, Kafr Qasim,
Kalansaweh, Umm al-Fahm, Kafr Qara, Ara and Ar'ara. Their mother
tongue is Arabic, while Hebrew is a second language acquired through both
informal channels, as a result of daily contact with Jewish society, as well
as formal channels, by learning it at school. The students are graduates of
Arabic high schools and took courses in Hebrew as second language from
the third up to the twelfth grade. They took 4-5 study units of matriculation
exams in Hebrew.
Twenty students were women, half of them married; two were single
men. Their average age was 22.86 (standard deviation 4.69). Their
practical training took place in three Arab schools: two primary schools
and one junior high school in the Central and the Triangle regions.
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The students were followed by three pedagogical guides with doctoral
degrees who teach at the Beit Berl College: An Arab lecturer specializing
in Hebrew literature and two Jewish lecturers specializing in Hebrew
language.
Research Tools
The study is quantitative; it is based on a questionnaire administered during
the 2014-2015 school year. The students’ replies to the questionnaire serve
as the basis for our examination of: their perception of the knowledge and
skills acquired in four courses of instruction, their perception of the
curriculum and the Hebrew textbooks, and their perception of their
professional development during the teaching practicum at school.
The first questionnaire contained 53 statements in the Likert scale from
1 to 5 (1 = strongly disagree; 2 = disagree; 3 = neither agree nor disagree;
4 = agree; 5 = strongly agree). This questionnaire was piloted among 26
third year students who finished the process of practical training in Hebrew
in 2014. The pilot underwent reliability analysis upon which four
statements were removed. The final questionnaire contained 49 statements
divided into three content areas which included six dimensions as follows:
a. Perception of Knowledge and Skills
This area refers to four obligatory courses in argumentative and literary
discourse taken at the Hebrew Language and Literature Department at the
Institute (Newsletter 2015): reading comprehension and written expression
(two hours weekly); the fable and the folk story (one hour weekly); the folk
tale in children's literature, (one hour weekly), and short story for children
(one hour weekly).
In the course "reading comprehension and written expression" the
emphasis was on argumentative writing, learning basic rhetorical text
structures - from a paragraph up to a whole article, acquiring reading
comprehension strategies, and tools for evaluating student writing.
The literature courses emphasized familiarity with various writers and
the ability to adapt the text to the students' world, to analyze of the
structure, content and language in a variety of literary genres and subgenres such as fables, fairy-tales, stories, folk-tales and short stories, which
focus on personal and universal themes.
This part contains 22 statements divided into three dimensions:
expression and comprehension (12 statements); literature (6 statements)
and a combined dimension (4 statements) relating to integration between
literature and reading comprehension.
The items were based on research by Abadi (1998) and Olshtain &
Cohen's (2000) that dealt with content units in the text and the processing
of text; on Amir and Atkin's (2012) study dealing with attitude markers in
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argumentative texts and on Abu Rass's (1997, 2011) studies of dominant
strategies in Arab academic culture.
b. Perception of Textbooks
This area refers to curricula and Hebrew textbooks used in primary and
junior high schools in the Triangle Area: Hebrew for the Road 1-4 (Matach,
Technological Education College, 2007); Hakerem, (Khader, 2011). This
part of the questionnaire contains 17 statements divided into two
dimensions: the book itself (13 statements) referring to the curriculum as
it is reflected in the textbooks; the book and beyond (4 statements)
referring to didactic activities accumulated by the students as a result of the
textbook contents. The items were written on the basis of on the Ministry
of Education curricula (2011).
c. Perception of Professional Development
This area refers to the actual teaching of the students according to the PDS
model used in the Arab Academic Institute for Education.
As part of the practical experience component, the students arrive at the
school once a week and are exposed to various experiences that include
class observations, teaching, and active participation in a variety of school
activities.
This part contains ten statements about preparing and administering
lessons. They refer to all stages of teaching: the planning of the lesson and
its execution in class. The items written were based on work by Reichel,
Iltove & More (2002) and Hadari (2003), who discuss the link between
theory and actual teaching; on a study by Ariav and Smith (2006), who
view the partnership principle as a most valuable in advancing all those
involved in the training program, and on Tam's (2007) study of the
importance of focusing on modes of teaching in the process of students'
professional development.
After examining the responses to the questionnaire, we found it possible,
due to the small number of respondents in some categories, to shrink the
scale from five to three response categories: 1 = strongly disagree; 2 =
neither agree nor disagree; 3 = strongly agree. This classification of
response options into wider content categories was made according to the
above theoretical background, as well as the personal knowledge and
experience of this study's investigators. Due to the small s sample size, we
conducted no factor analysis. The calculations for each dimension were
done by averaging the items in each response category.
Research Procedure
The study was carried out during 2014-2015 school year. Following the
pilot, the questionnaire was validated and then administered to second year
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students twice: at the end of the first semester and at the end of the second
semester.
The students answered the questionnaire as part of their pedagogy
seminar. They were told that the goal of the questionnaire was to gain
information about various aspects of Hebrew language teaching. They
were asked to mark with a circle the degree of their agreement with each
statement.
Statistics Processing
Due to the small size of the sample and the tail shaped distribution of the
summary indicators, a-parametric Wilcoxon type test for coupled samples
was used to examine the differences in indicator values between the two
points in time. The size of the effects was calculated by converting z values
to r and were interpreted as small (r=0.1-0.3), medium (r=0.3-0.5) and large
(r>5) as described by Field (2009). The statistical processing was carried
out with IBM-SPSS21.
Findings
Table 1 describes the values of reliability coefficients (Alfa Kronbach
coefficient) and descriptive statistics for the above indicators.
Table 1: Reliability Coefficients and Descriptive Statistics' Indicators
for the Seven Questionnaire Indicators
Content

Validity
Coefficient

Mean
(SD)

Median
(inter quarter
range)

Range

Term
a

Term b

Term
a

Term
b

Term
a

Term
b

Term
a

Term b

A: Comprehension
& expression

0.86

0.92

2.6
(0.4)

2.9
(0.3

2.8
(2.32.9)

3.0
(2.8-3,0)

1.63.0

1.9-3.0

A: Literature

0.85

0.92

2.7
(0.4)

2.9
(0.4)

2.8
(2.32.0)

3.0
(2.8-3.0)

1.7 –
3.0

1.3 –
3.0

A: Combined

0.61

0.88

2.7
(0.4)

2.9
(0.4)

3.0
(2.73.0)

3.0
(2.8-3.0)

1.33.0

1.3-3.0

B: The book itself

0.57

0.71

2.5
(0.3)

2.6
(0.3)

2.5
(2.32.8)

2.6
(2.4-2.8)

1.83.0

1.9 3.0

B: The book and
beyond

0.71

0.66

2.5
(0.5)

2.6
(0.5)

2.6
(2.33.0)

2.5
(2.3-3.0)

1.0 –
3.0

1.0 –
2.0
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C: Lesson
preparation

0.70

0.50

2.4
(0.5)

2.6 –
(0.4)

2.6
(2.02.8)

2.7
(2.4-2.9)

1.43.0

1.6-3.0

C: Execution of the
Lesson

0.61

0.22

2.8
(0.3)

2.9
(0.2

2.8
(2.63.0)

3.0
(2.6-3.0)

2.03.0

2.4-3.0

We examined the findings in each area and presented a descriptive analysis
at the item level. The analysis indicates that in most items a change in the
students' perceptions occurred between the two dates of questionnaire
administration; for most items the change was for the better. Change for
the better means that at the first date of filling the questionnaire (at the
end of the first semester), the students marked a statement in a low category
while in the second date of filling the questionnaire (at the end of the
second semester), they marked the same statement in a higher category.
Change for worse means that during the first date of filling the
questionnaire, students marked the category higher than during the second
date (see also Appendix 1).
a. Perception of knowledge and skills
Statements in this area refer to the perception of Hebrew language
knowledge and skills of the first-year students who took four Hebrew
courses, as mentioned above.
Diagram 1 compares the responses in the three dimensions of content
area A between the two dates of filling the questionnaire. The diagram
shows that there is significant difference, with medium size effect, in
students' responses in the expression and comprehension dimension.
Namely, in the second semester students reported that they were more
capable of analyzing structural, linguistic and style components of nonliterary texts than they were during the first semester; they could also
produce texts of better quality (median for semester a = 2.8; semester b =
3.0, r=0.40, p=0.007, z= -2.7). In addition, significant difference with
medium size effect was found for the literature dimension (median for first
semester a=2.8; median for second semester = 3.0, r=0.30, p=0.5, z= -2.0),
namely, the ability to analyze the structural components, plot and
characters in literary texts was better in the second semester compared to
the first semester. With regard to the combined dimension, no significant
difference between the two dates of administering the questionnaire was
found (p=0.15).
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Diagram 1: Median Values of Examinees' Responses Between
Semesters for Dimensions of Content Area a'
5
4
3

**

*

2
1
expression expression
a
b

Literature Literature
a
b

Combined Combined
a
b

*p≤0.05; ** p≤0.01

Item level descriptive analysis examines knowledge and skills needed to
produce oral or written texts at the word, paragraph and the whole text
levels; the ability to identify genre or text structure and style components;
and the ability to express opinion, evaluate and critique text.
On the word level, we examined the use of conjunctions (statement 17)
and the use of attitude markers: expressions or verbs that convey a point of
view (statement 11). We also looked at the increase in use of Hebrew
vocabulary by students as a result of the reading of the texts in their four
above mentioned courses (statement 15). Findings show a change for the
better at the end of the second semester among 27% of the students with
regard to increased use of verbs expressing attitudes; the same percentage
(27%) was also found with regard to the use of vocabulary. In contrast, for
the use of conjunctions, only 14% of the students changed their response
to a more positive one in the second semester.
On the paragraph level, we examined the ability to develop a main idea
into a whole paragraph (statement 5) and found that only 14% of the
students reported more positive attitudes by the second semester, while
81% did not change their attitudes, in other words, students indicated that
their ability to write a whole paragraph was good and satisfactory.
On the level of the whole text, we examined the capability to
characterize characters in literary works (statement 16). Findings revealed
that 90% of the students did not change their attitude the second time the
questionnaire was administered, that is, by the end of the second semester.
In other words, they attested that they were already capable of
characterizing characters in literary works at the end of the first semester
(at the first date of the questionnaire administration). We also examined
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their perceptions of their ability to summarize a text in writing or orally
(statement 1). Here too data show stability in students' attitudes: 82% of
students did not change their attitude at the end of the second semester
when the questionnaire was delivered, namely, they attested that they were
able to summarize texts orally and in writing as a result of the course they
took at the Institute.
Furthermore, there was a meaningful improvement in the attitudes of
32% of the students concerning their ability to produce a basic cohesive
argumentative text (statement 2), that is to say, they perceived an increase
in their ability to create a basic argumentative text; even more so in their
ability to write argumentative texts according to other models (statement
7). Here findings indicated that the second time the questionnaire was
administered, 41% of the students rated their abilities more highly. Finally,
significant improvement also occurred in students' responses regarding
their capability to develop discussion on any topic in the classroom
(statement 13); here findings were that 27% of the students changed
attitudes for the better.
On the item level, Content area A also examines the genre or the
structure of the text and the components of style. Concerning the ability to
identify the structure of argumentative text and literary works (statements
3-4), we found that 86% of the students did not change their attitudes about
any of the statements, namely, they attested to having mastered these skills
already at the end of the first semester; 9% reported a greater mastery of
these skills at the end of the second semester.
Two additional statements connected to literary discourse are
noteworthy: one refers to the identification of sub-genres of the short story
(such as legends, tales, parables) (statement 8) and the second refers to the
identification of various genres of literary discourse (such as narrative
fiction, poetry, drama) (statement 10). We found that over one quarter of
the students changed their attitudes to positive about these two statements,
at the second term, namely, the students' ability to identify literary works
and sub-genres of short stories was improved.
The third item-level component in content area A concerns evaluation
and criticism. The findings from our examination of the responses to
statements relating to perceived ability to evaluate of argumentative text in
terms of structure, content and language, and the ability to critique literary
works (statements 6 and 8) indicate that over a quarter of the students’
attitudes were more positive in the second term, indicating an increased
awareness of the need to be able to critically evaluate texts and a perceived
improvement in their ability to do so.
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Concerning the integration factor (statements 1, 14, 20, 21), which refers
to the students' general opinion of the courses, findings indicate that the
degree of agreement with the statements was high in both terms.3
b. Perception of textbooks
Statements in content area B deal with the way in which students perceive
the curriculum and the textbooks in relation to the knowledge they acquired
in their Hebrew courses at the college.
Diagram 2 below compares the responses in the two dimensions of content
area B between the two dates of administering the questionnaire.
Concerning the book itself dimension, students tended to mention the
compatibility between the curriculum and the textbooks more in the second
semester compared to the first semester, but the difference was not
statistically significant (z= -1.83; p=0.07). Concerning the dimension the
book and beyond, no significant difference was found between the two
dates of the questionnaires' administration (p=0/90).
Diagram 2: External Values of Examinees' Responses Between
Semesters for the Dimensions that Compose Content Area b:
5

4

3

2

1
The book itself The book itself
a
b

The book and
beyond a

The book and
beyond b

In this area 17 statements were divided into two dimensions: the book
itself dimension containing 13 statements about the curriculum and
focusing on cultural and pedagogical aspects, and the book and beyond
dimension, which included 4 statements referring to pedagogical activities
to which students arising from the content of the textbooks.

3

Since the degree of agreement is high in both terms, there is no point in elaborating the point. The
students report a positive connection between the knowledge and skills they acquired at the college
and their application in the classes they taught. A variety of text s, in terms of their contents, were
introduced in the lessons and attention was paid both to text comprehension and production.

74

HHE 19 (2017)

Manor, Mar’I and Yair: Theoretical Knowledge

In the book itself dimension, the responses to three statements dealing with
Jewish culture were examined. Two statements (Statements 27, 29)
referred to Jewish culture in general and to sayings from the sources.
Students noted that there were few of them in the book. In each of the
statements, 23% of the students changed their attitudes in the second
semester, noting that the textbooks did not contain many texts and sayings
related to Jewish culture. In contrast, with regard to statement 28, which
deals dealing with specific holidays and customs, a more tangible aspect of
culture, 27% of the students changed their attitude, expressing the opinion
that there were many mentions of holidays and customs in the book.
The analysis of the findings which deal with the pedagogical aspects of
the textbook focused on the following topics: verbal and visual aspects,
vocabulary appropriate to the students' age, variety of genres and study
topics.
When asked in the second semester about the connection between the
textbooks content and the students’ world (statement 23), 18% of the
respondents changed their attitude for worse, noting that the texts do not
deal with the student’s world. However, findings for statement 24 indicate
that 18% of the respondents expressed more positive attitudes in the second
semester, indicating that the texts aroused interest and curiosity.
For statement 39, which asked about the visual contents of the textbooks,
namely, the pictures and illustrations, 27% of the respondents had a more
positive attitude in the second semester, likely due to greater familiarity
with the books.
Regarding age-appropriate vocabulary appropriate (statement 34),
findings indicate that 18% of the respondents held more positive attitudes
in the second semester, namely, they noted that the vocabulary in the
textbooks was suitable to the level of the students.
As to the variety of genres - the literary discourse and the argumentation
discourse (statements 35 and 36), findings indicate an improvement in
students' attitudes towards each genre at both times of filling the
questionnaires: 27% of the respondents changed their attitude to positive.
Finally, in response to statement 37 about the sufficiency of study materials
in the areas of grammar and literary genres 41% of the respondents
changed their attitude for the better, namely they felt that the textbooks
contained an adequate amount of study materials.
Statements in the book and beyond dimension dealt with the extent to
which the texts had the potential to stimulate class and group discussion
(statement 32) as well as written self-expression (statement 33). Findings
indicate that 27% of the respondents expressed more positive attitudes at
the second semester in both statements, namely they believed that content
of the textbooks could stimulate students to express themselves in speaking
and writing.
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c. Perception of professional development
Statements in this area pertain to the preparation and implementation of the
lesson. The diagram below compares the respondents’ attitudes in this
dimension at the two times of administering the questionnaire. No
significant difference was found (p=0.10).
Diagram 3: Median values of examinees responses between semesters
in content area c:
5

4

3

2

1
Lesson preparation a

Lesson preparation b

Item level analysis in this dimension examines the statements dealing with
lesson preparation, which include statements regarding the use of
additional (external) materials (such as those studied in academic courses)
and accommodation of student heterogeneity. In statements referring to the
use of additional materials to supplement the textbook (statements 46-48)
we found that 18% of the students’ attitudes changed to positive at the
second semester. There was more positive change with regard to getting
help in lesson preparation from colleagues (statement 49); 27% of the
students improved their attitudes. Concerning the endeavor to prepare a
variety of tasks to meet the needs of students of different abilities in the
classroom (statement 42), 18% improved their attitudes by the second
semester, namely, they make a greater effort to prepare such tasks Five
statements relate to the implementation of the lesson plan: statements 40
and 41deal with written and spoken expressions, statements 44 and 45 refer
to the use of visual aids, and statement 43 relates to the diversity of
discourse worlds in the classroom.
In the second semester, we found full agreement among the respondents
concerning the importance of oral and written expression, in other words,
they recognized the importance of prompting their students to express their
opinions on various topics in proper Hebrew, both in writing and speaking.
With regard to the use of additional visual aids not found in the textbook,
such as slide presentations, short films and audio (statement 45), most
students expressed awareness of the importance of using a variety of audio
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visual tools and 14% even changed to more positive attitudes, meaning that
students were aware of the importance of using a variety of audiovisual
aids. Concerning statement 43 about the use of a variety of textual genres,
findings indicate a positive change in attitude among 9% of the students.
DISCUSSION
In this study, we examined the perceptions of Arab teacher trainees in three
areas. In the area of knowledge and skills we found improved perceptions
between the two dates of administering the questionnaire with regard to
courses dealing with literary discourse and argumentative discourse.
Meaningful development occurred in this area in the dimension of
comprehension and expression and in the literature dimension.
In the area of perception of textbooks, we found that on the second date
students tended to a greater extent to mention congruence between
curricula and textbooks compared to the first date. This tendency
represents the students' professional development during the second
semester. The same tendency was true for the third area, namely the
perception of professional development. Below is an analysis of the three
areas:
a. Perception of Knowledge and Skills
On the word level, findings indicate that, in contrast to the use of
conjunctions, the respondents reported an increased use of verbs
expressing attitudes as well as vocabulary growth in general. These results
can be explained as follows. Conjunctions constitute a basic language topic
taught both in the old and new curriculum4; teachers are most experienced
in teaching it and it is taught several times during the school years. In
contrast, attitude markers do not explicitly appear in the old Hebrew
curriculum. Since students were exposed to the new curriculum in Hebrew
(Ministry of Education, 2007) upon its implementation in the education
system in 2009, when they were already in high-school, their encounter
with argumentative text that requires the use of attitude markers occurred
only when they were fifteen or older; hence their exposure to attitude
markers and learning activities which require argumentative skills – and
thus their internalization of and ability to use them - was limited and brief.
Attitude markers are distinct language structures for personal
expression. Taking an explicit position on an issue presents the viewpoint
of the speaker, expresses his personal voice in a wider context and fulfills
a social-interactive role that exists between addresser and the addressee
(Livnat, 2010). That's where the difficulty lies: not only does the students
4

See the old curriculum in Hebrew (Ministry of Education, 1978) and the new curriculum in Hebrew
(Ministry of Education, 2011).
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vocabulary contain few attitude markers, as mentioned above, they are
also not accustomed to think independently and therefore to express
themselves in their own voice. The school did not encourage enough
critical thinking or foster the ability to evaluate and express feelings, which
are by definition integral components of attitude (Amir & Atkin, 2012, p.
319-320).
Arab society is by nature traditional, conservative, hierarchical and even
more so in teacher-student relationships at school. In most cases students
are passive and expect the teacher to comment on any idea or topic coming
up during the lesson. Their personal interpretation is almost never
expressed, and if it were, it would usually fit with what they are expected
to say; there is a falling in line, and no open expression of opinion, criticism
or dispute (Eilam, 2002). In general, Arab students prefer the learning
strategies prevalent in the Arab academic culture (Abu Rass, 1997, 2011)
of learning the material by rote, copying correct answers from written texts
and learning by heart as strategies. Therefore, the continuous exposure to
attitude markers and vocabulary and their growing usage were expressed
in the students' answers at the end of the second semester.
Furthermore, the ability to evaluate critically an argumentative and
literary text in terms of structure, and content and requires the judgment or
evaluation of someone of something; it is more charged and incisive than
expressing opinions that do not demand judgment, from findings in
statements 6 and 8 it is obvious that this ability is not sufficiently
developed. The results of these statements which deal with text evaluation
and criticism, clearly indicate that the students prefer to avoid tasks which
require critical thinking or giving voice to their personal views. Reluctance
to engage with tasks involving evaluation and criticism of literary works is
even higher, since such works are by nature more open to personal
interpretation and require a broad worldview (Landau, 2006) as well as a
mastery of genre characteristics. In other words, the genre may also predict
the extent to which students will engage with the text.
A satisfactory explanation about the positive change on the paragraph
and the whole text levels in the second semester may be found by perusing
pre-2007 Ministry of Education curricula5. These programs focused mainly
on literary discourse and its sub-genres (such as short stories; poems and
songs; allegories and proverbs)6 and mainly emphasized the salient
characteristics of the genre (characters, structure) while focusing less on
the linguistic aspects. As already mentioned, the respondents participating
in this study were exposed mainly to the old curriculum, which means that
5

See: Hebrew Language and Literature curriculum for Arab high-school (9-12th grades), Ministry of
Education, 1958); Curriculum for the three age divisions (Ministry of Education, 1978).
6
About the criticism of teaching literary discourse as a preferred genre see Mar'I & Amara (2002); Watad
& Manor 2010); Dahamsha & DeMalach (2014).
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most Hebrew classes were devoted to literary genres; only in their highschool years did they study according to the new program. Yet from the
responses to statements 10 and 18, which deal with literary discourse, it
appears that the respondents did not have sufficient knowledge to be able
to identify different types of literature, and it is possible that they were not
even clear about what the term ‘literary genre’ encompasses, in spite of
having studied it during their first year.
As for the ability to identify the structure of argumentative texts and of
literary work, these are skills acquired in later years of elementary school,
mainly in the area of literature, and later in junior high and high schools.
Teachers of Hebrew emphasize the structure of the text in their lessons this
is further emphasized with the introduction of the new curriculum. As a
rule, identifying the structure of a given text which requires extracting
certain components from it, is a relatively easy skill compared, for instance,
to the producing a text, as demonstrated above, or to identifying additional
models of argumentative texts. In this context Margolin and Ezer (2013)
note that argumentative texts written by Arab students possess implied
structural cohesion because they are influenced by the Arabic which is built
in parallel lines with very flexible connections. Manor (2014) too found
that Arab students' writing is influenced by the first language; she
demonstrated, for example, that subordinate clauses were integrated in the
argumentative text in a way that does not fit the syntactic structure of
Hebrew.
The difficulty of writing a basic argumentative text and even more so a
more complex argumentative text is connected to the logical structure of
the Aristotelean model, which according to the Aristotelean tradition is the
result of a thinking process that includes several stages: argument,
justification, qualifications and counter-argument (Toulmin, 1958). Ravid
& Shalom (2012) note that producing an argument is complex and
demands an integration of creative content with a mobilization of rich
cognitive and linguistic resources.
Producing a complete argumentative text combines formal technical
characteristics with and qualitative characteristics relating to the
processing, analyzing and producing information. This is a complex task
for students at the beginning of their academic studies in general, and for
the respondents in this study, Arab students for whom Hebrew is a second
language, in particular.7
In sum, it seems that when knowledge imparted in the courses fits the
existing knowledge the students possess and is congruent with this preexisting pattern, students report benefiting from the course. In contrast,
when students are asked about the integration of various complex
7

On coping with the task of writing argumentative texts in the second language among Arab students,
see Manor (2014).
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dimensions of thinking which require active and creative use of
knowledge, answers become increasingly diffuse and attest to lower
ability.
However, as seen above, perceived proficiencies are higher at the second
term, the reason being the focus on new teaching methods and systematic
instruction by pedagogical guides. The stubborn, repeated demands of the
guides bring about an increase in these indicators, meaning that the
students internalized the importance of fostering thinking, evaluation and
criticism of texts. From the above it seems clear that the more extensive
the practical experience, the more it contributes to the development of
expertise and the acquisition of pedagogical modes of thinking and the use
of pedagogical tools (Ethell & McMeniman, 2000).
b. Perception of Textbooks
Learning Hebrew is one of the sensitive topics that the Arab education
system struggles with in regard to the shaping of the identity of the student,
and as already mentioned it has received scholarly attention (Abu Asba et.
Al, 2011; Amara & Mar'i, 2002) In this context, Ben-Peretz (2001) notes
that social ideologies and political currents have a far-reaching influence
on the educational world and this influence is reflected in the curricula.
School is a meaningful factor in students' lives; curricula and textbooks
contribute greatly to the structuring of the educational knowledge
hierarchy at school (Kiesel, 2012). Textbooks are principal tools in the
process of teaching and learning (Lam, 2002) and constitute the actual
application of pedagogical and cultural aspects immanent in the
curriculum. In the process of teaching a second language, much effort has
to be invested in choosing the texts, due to their emotional and social
influence on the identity of the students themselves, as well as on their
perception of the Other. It is the right of children studying a second
language that textbooks be adapted to their world and respond to their
physical and mental needs.
From the respondents’ answers to statements concerning the degree of
pedagogical adaptability of texts dealing with content and topics from the
students' worlds, and the extent to which texts stimulate interest and
curiosity, it seems that the authors of the textbooks chose fascinating and
challenging texts. This helps students acquire the target language and
provides motivation and pleasure in studying.
From the data gathered from responses to statements about the scope of
the texts dealing with the life of Jews from the point of view of Jewish
culture, holidays, and sayings, one may conclude that the textbooks contain
mostly modern Hebrew texts. In fact, there is a drastic change in the new
curriculum compared to old ones which were saturated with Jewish and
Zionist contents (Amara & Mar'i, 2002).
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Concerning Hebrew language texts written by Arab authors, answers to the
questionnaires on both dates clearly indicate a shortage of such texts. In
our estimate, it would be worthwhile to introduce more of such texts, since
they are culturally closer to the Arab students' world and may enhance their
motivation to master Hebrew. In fact, texts written by Arab authors missing in the old curricula – were included in the new curriculum
(Dahamsha & DeMalach, 2014).
The qualitative and quantitative aspects of the findings concerning genre
variety in the textbooks indicate that they deal extensively with literary
discourse and with the structural and linguistic aspects of argumentative
discourse. There is an obviously good choice of texts suitable for second
language teaching in its first stages. Data about the quantity of the materials
in the textbooks shows clearly significant improvement in the attitudes.
Only few trainees felt they needed assistance from external sources to teach
their class; the majority was satisfied with the texts in the books.
Data concerning colored pictures and illustrations in textbooks indicate
the prominence of the visual component in the new curriculum in and the
importance of its role in stimulating the curiosity of both students and
teachers. Compared to textbooks in the old curricula in which emphasis
was more on verbal language and less on pictures and colors, the textbooks
in the new program are replete with pictures and colors and thus fitting for
the multimedia era of "seeing, understanding, learning", which serves as
the basis for visual literacy education.
In summary, in the course of the practical experience, the trainees
expressed satisfaction with the suitability of the texts for Arab students
from the emotional and social point of view; this satisfaction indicates a
positive perception of the textbooks. It is the teacher trainees who will be
the main force in implementing curricula and varying the methods of text
study in the classroom- among other things, the use of technology - to
advance their students’ mastery of Hebrew (Ido & Shkedi, 2014). In the
future, these trainees will be the link between the official education policy
and the actual pedagogy in the field (Ben-Peretz, Landler-Pardo & Hanuka,
2010).
c. Perception of Professional Development
During their practical training students are afforded the opportunity to link
theory and actual teaching (Harari, 2003; Reichel, Iltove & More, 2002).
Therefore, we examined statements dealing with the students' professional
development during the first year of their Hebrew teaching practicum. In
the course of lesson preparations, the students use various sources of
information. This use is one of the skills students acquire during their
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training (Reichel, Iltove & More, 2002) and it serves them during the whole
process. Students learn to use external texts, content learned through
various media at their college courses and also receive help from
colleagues. The considerable increase in the amount of research about the
use of various sources of knowledge may attest to the students' wish to
expand and deepen the knowledge associated with the lesson plan and to
adapt it to the level of the students in class. The finding that during the
year, students learn to use content learned at college courses is compatible
with Reichel, Iltove & More's (2002, p. 209) finding that towards the end
of the year students use the content of lectures to a greater degree than at
the beginning of the year.
In addition, consultation among colleagues is high, a finding compatible
with the students' expectations for cooperation, encouragement, feedback
and help with ideas as found in Hadari's (2003) investigation. Students
expect their colleagues to help them plan lessons and perceive them as an
additional source of knowledge (ibid).
The heterogeneity of the student body impacts the trainees’ lesson
preparation. Tam (2007) notes that focus on methodology and on the
learner, is an important factor in teachers' professional development. The
teacher trainees do not focus on themselves and their needs alone; they
redirect their focus to the learners and the learning modes most suitable for
each of them. Indeed, it is obvious that as a result of the yearlong learning
experience, all the respondents in the second term expressed willingness to
consider the various educational needs in the classroom and to focus more
on the learner and his learning needs.
Concerning the importance of written and oral expression during the
lesson, the respondents perceived it important to encourage pupils to
express their opinions as a way of stimulating discussions that reflect a
meaningful learning process (Hativa, 2009). When learners express their
opinion, they are aware of their own knowledge and thought processes.
Thus, they can become exposed to new opinions and ideas and develop
conversational ability, listening skills and openness to others (Slonim,
2014).
Furthermore, the use of visual aids increased in the course of training. Such
aids supplement the text in terms of content, contribute to its
comprehension and are important for the pupils' education.8 Additionally,
there was a growing tendency to diversify the text types. According to
8

However, there seems to be downward tendency in agreeing with the statement relating to the use of
visual aids not found in the textbook. This can be explained by the ready availability of the materials.
It is possible that students do not feel the need to look for additional aids but it should be noted that
the changes in the technological area are manifold, and the use of technology contributes to meaningful
learning and promotes it; it also stimulates the passion for learning at all times and in all places (Slonim,
2014 Technology should therefore be made use of in classrooms and one say of introducing it is by
bringing in original visual aids.
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Ramon (1996), exposing learners to many different texts enriches their
written and oral expression and serves as an essential educational tool.
Based on the responses to this statement, it seems that students recognized
the importance of exposure to a variety of texts and viewed it as a means
for enriching both written and oral expression.
In summary, students' responses to the section of the questionnaire
dealing with their actual teaching experiences indicate a tendency for
positive attitudinal change in all statements. In the area of lesson
preparation, findings indicate that students learned to focus on the needs of
the learners and tailor their teaching strategies accordingly. The trainees
benefit from their ability to employ various information sources - external
materials and theoretical materials learned in their academic courses; they
also received greater assistance from colleagues at the conclusion of their
training then they did at the beginning of the training process.
During the lesson the trainees encouraged the learners to express their
opinion while paying attention to the use of correct Hebrew Furthermore,
the trainees referred to various universes of discourse and recognized the
need to diversify the text types in order to augment the learners' expression
resources; they also used a variety of visual aids to promote meaningful
and effective learning.
SUMMARY
In the course of their studies at the college, students acquire knowledge and
skills in various Hebrew courses; they learn to internalize knowledge and
use skills in the course of their practicum. Throughout the process, students
also internalized the importance of critical thinking and text criticism.
However, regardless of their academic training at the college, it seems that
writing was still difficult for them, and their oral expression skills were
more developed than their written expression.
In their training process, the teaching students have to use textbooks that
reflect the Ministry of Education's curricula, and through which they are
exposed to different texts, pictures, color illustrations and text-dependent
activities. According to the findings of the research, the students grasped
the inherent potential of the textbook as a means of teaching Hebrew, but
less so as a means of stimulating discussions and developing critical
thinking. When teaching, students focused on their pupils' needs and
appropriate teaching strategies and encouraged them to express opinions.
It seems that the students developed professionally throughout the
course of the training process; their ability to integrate the material
appearing in the textbooks with the knowledge and skills acquired in the
Hebrew courses at college tended to grow. The textbooks content in the
new curriculum indicate that there is a change of direction in the cultural
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and pedagogical aspects. The variegation of the textbooks was deemed by
the respondents satisfactory and suitable to the emotional and social needs
of the Arab student.
There are two limitations in the present investigation: the first one is the
size of the sample. Only Twenty-two students, all second-year students
who studied in the Department of Hebrew Language and Literature at the
Institute during 2014-2015 participated in the study. It is possible that no
significance was found in some of the dimensions examined due to the
small number of respondents. The second limitation is related to the
statements of the questionnaire, which were constructed specifically for
this investigation, and were not taken from an existing pool. However, this
may also be the strong point of this study which deals with issues of
teaching Hebrew as a second language that were not tackled before.
In spite of the fact that responses to some statements showed no
meaningful change in students’ attitudes and/or any change for better or
worse was numerically small, we believe that the training process was
effective and contributed to the professional development of the students.
Future research should be longitudinal and should include a larger sample
of students at the Institute; the research should also be extended to include
other Arab colleges in which Hebrew as second language is taught.
Furthermore, it would be advisable to examine the actual functioning of
the students in the field once they become teachers in order to assess the
extent to which the values and knowledge they acquired at the college are
reflected in their work.
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Appendix 1 – Item details include changes that occurred from questionnaire
administration at the end of semester a to b.
The appendix describes the positive or negative change that occurred in students' opinion
between the two dates of administering the questionnaire.
Positive attitude change means that at the first date of filling the questionnaire, students
marked a statement in a low category while the second time they marked the same
statement in a higher category.
Negative attitude change means that the first time the questionnaire was administered
students marked it in a higher category than the second time.
No change means that both times of administering the questionnaire, students marked the
same category for the same statement, in other words no change of attitude occurred for
the same statement at both times.

Statement
No.

Statement
Content

Positive
change

No
change

Negative
change

1

Following the courses, I can summarize text
in writing and orally

2
(9%)

18 (82%)

2
(9%)

2

I can compose a basic model of cohesive
argumentative text

7
32%

13
(61%)

2
(9%)

3

Following the course, I can identify the
structure of an argumentative text (identity
card, central idea and main points)

2
(9%)

19
(86%)

1
(5%)

4

Following the course, I can identify the
structure of literary works

2
(9%)

19
(86%)

1
(5%)

5

Following the course, I can develop a main
idea into a complete paragraph

3
(14%)

18
(81%)

1
(5%)

6

Following the course, I can critique an
argumentative text (structure, content and
language)

6
(27%)

13
(59%)

3
(14%)

7

I can compose argumentative texts in various
models (other than the basic one)

9
(41%)

10
(45%)

3
(14%)

8

The courses helped me develop my ability to
critique literary texts

8
(36%)

12
(55%)

2
)9%)

9

Following the course, I can identify different
models of argumentative texts

7
(32%)

14
(63%)

8
(36%)

10

Following the course, I can identify and
analyze different types of literary works

8
(36%)

12
(55%)

2
(9%)

90

HHE 19 (2017)

Manor, Mar’I and Yair: Theoretical Knowledge

11

In the courses, I learned to use a variety of
attitude verbs

6
(27%)

14
(63%)

2
(9%)

12

Following the course, I can identify and
analyze rhetorical devices in argumentative
texts

5
(23%)

16
(72%)

1
(5%)

13

Following the courses, I can develop
discussion on any topic in class

6
(27%)

15
(68%)

1
(5%)

14

The texts in the course were varied in
contents

4
(18%)

17
(77%)\1
(5%)

15

My vocabulary expanded considerably as a
result of reading the texts

6
(27%)

14
(63%)

2
(9%)

16

Following the course, I can describe in
literary works

1
(5%)

20
(90%)

1
(5%)

17

Following the course, I can use all types of
conjunctions

3
(14%)

17
(77%)

2
(9%)

18

Following the course, I can analyze the
artistic devices in literary works

6
(27%)

15
(68%)

1
(5%)

19

Following the course, I can identify subgenres of short stories (legend, fable, tale,
etc.)

6
(27%)

14
(63%)

2
(9%)

20

The courses contributed to my classroom
teaching

3
(14%)

16
(72%)

3
(14%)

21

The courses combined reading
comprehension and independent text
production

5
(23%)

15
(68%)

2
(9%)

22

I can compose a basic model of a cohesive
argumentative text

9
(31%)

12
(55%)

1
(5%)

23

The texts in the textbook deal with topics
related to the learner’s world

3
(14%)

15
(68%)

4
(18%)

24

The texts in the textbook stimulate the
interest and curiosity of the learners

4
(18%)

16
(72%)

2
(9%)

25

The texts in the textbook are conducive to
class discussions that reflect the growth in the
learners thinking

1
(5%)

18
(81%|

3
(14%)

The textbook contains texts written by Arab
authors

5
(23%)

12
(55%)

5
(23%)

26
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27

The textbook contains many texts dealing
with Jewish culture

4
(18%)

13
(59%)

5
(23%)

28

The texts in the textbook introduce the
learners to Jewish Holidays and customs

6
(27%)

12
(55%)

4
(18%)

29

The textbooks contain many expressions and
sayings from Jewish sources

3
(14%)

14
(63%)

3
(14%)

30

The texts introduce learners to various
cultures and customs around the world

4
(18%)

15
(68%)

3
(14%)

31

In the classroom, the learners listen to
recorded texts

6
(27%)

11
(50%)

5
(23%)

32

Class and group discussions of the texts are
conducted in the classroom

6
(27%)

14
(63%)

3
(14%)

33

Following the study of the texts, the learners
express themselves in writing
(impressionistically, discursively and
creatively)

6
(27%)

12
(55%)

4
(18%)

34

The vocabulary in the textbooks is suitable to
the level of the learners

4
(18%)

16
(72%)

2
(9%)

35

The textbooks contain a variety of literary
discourses: short stories, proverbs, fables,
riddles

6
(27%)

14
(63%)

2
(9%)

Particular attention is given in the textbook to
the language and structure of argumentative
texts

6
(27%)

14
(63%)

2
(9%)

The Textbooks contain sufficient material for
classroom teaching (grammar topics and
literary genres)

9
(4%)

11
(50%)

2
(9%)

38

There are enough exercises in the textbook
for practicing and understanding the material

3
(14%)

16
(72%)

3
(14%)

39

The textbooks contain color pictures and
illustrations that draw the learner’s attention

1
(5%)

21
(95%)

0
(0%)

40

During the lesson, I encourage the learners to
express their opinion about the topic under
discussion

1
(5%)

21
(95%)

0
(0%)

41

I insist that learners express themselves in
correct Hebrew both in writing and orally

0
(0%)

22
(100%)

0
(0%)

42

I endeavor to prepare tasks at different levels
so as to match the learner’s abilities

4
(8%)

17
(77%)

1
(5%)

43

I endeavor to teach different types of texts

2
(9%)

20
(90%)

0
(0%)

36

37
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The illustrations, pictures and caricatures
appearing in the textbook are useful in my
teaching
I use a variety of audiovisual aids when
teaching (slides, short films, video cassettes)

4
(18%)

16
(72%)

2
(9%)

3
(14%)

17
(77%)

2
(9%)

46

When preparing lessons, I supplement the
textbook with additional texts

4
(18%)

16
(72%)

2
(9%)

47

When preparing lessons, I supplement the
textbook with content learned in my courses
at the College

4
(18%)

15
(66%)

3
(14%)

48

When preparing lessons, I use additional
resources (other than the class textbook)

4
(17%)

17
(77%)

1
(5%)

49

I use the help of colleagues when preparing
Hebrew lessons

6
(27%)

13
(50%)

5
(23%)
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השימוש במיומנויות חשיבה מסדר גבוה בכיתות הלשון
אסתר רייזן

 אוסטין,אוניברסיטת טקסס

ABSTRACT
The paper advocates the utilization of higher-order thinking skills in activities
designed for the Hebrew language classroom. I open with a short discussion on
higher-order thinking skills and the mental agility involved in activities based on
such skills (e.g., openness to the possibility of more than one solution to a problem).
I then propose that the concept of progression in skill development is not new to
language teachers, who should expand its applicability beyond proficiency testing
and design activities based on higher-order thinking skills to enrich the learning
environment itself. Such activities provide a way of reducing the frustration
resulting from the gap between learners’ cognitive abilities and language level;
open a venue of engagement for students who prefer individual challenges, among
them introverts and possibly students at the higher end of the autistic spectrum; and
offer a conceptual basis for assessment activities that are highly desirable in the
current assessment environment. I offer a number of activity suggestions designed
for the Hebrew classroom, among them logic puzzles, syllogisms, and other
activities that push learners to utilize strategic reasoning and critical-analytic
thinking.1

Higher-order ,פיתוחן של מיומנויות חשיבה מסדר גבוה (מיומנויות חשיבה גבוהות
.) נחשב כאחת המטרות הבסיסיות של מערכות חינוך לשלביהן השוניםthinking skills
מיומנויות אלה הן כישורים במישור הקוגניטיבי המחזקים בלומד את הנטייה והיכולת
) כשהואCritical-Analytic Thinking, CAT( אנליטית-להשתמש בחשיבה ביקורתית
, שפותחה בשנות החמישים, בטקסונומיה של בלום.ניגש לפתרון בעיות ולביצוע מטלות
 מהיכולת ללמוד עובדות, מהנמוך לגבוה,המיומנויות במישור הקוגניטיבי מדורגות
 לנתח מידע, ליישם ידע נרכש,בסיסיות וטרמינולוגיה דרך היכולת להשוות ולמיין
. להסיק מסקנות ולהעריך את תקפותן, ליצור סינתיזה של סוגי ידע שונים,לפרטיו
, משחזר, ממיין, מבין,המיומנויות מתוארות בדרך כלל במושגי פעולה (התלמיד זוכר
 מושגים אלה רווחים במחוונים (רובריקות) בהם משתמשים בדיווחים.)שופט וכדומה
 לצרכי הכרה רשמית במוסדות חינוך או,על הישגי תלמידים לצרכים מוסדיים פנימיים
 השאיפה לקדם מיומנויות חשיבה מסדר גבוה מקובלת.בתהליכי הסמכה של מוסדות
 בעיקר כשהמדובר, להוציא מסגרות בעלות אופי שמרני הרואות בהן,ברוב המסגרות
2. פוטנציאל לערעור ערכים הנרכשים בבית או במסגרת הדתית והקהילתית,בצעירים
.2015  טנסי ביוני, המאמר מבוסס על הרצאתי בכנס נא"ף בממפיס1
 כללה, ששם דגש על זכויות ההורים כשהמדובר בחינוך ילדיהם,2012- במצעה מ, למשל, המפלגה הרפובליקנית של טקסס2
התנגדות להוראת מיומנויות חשיבה מסדר גבוה שמטרתה "לערער את האמונות הבסיסיות של תלמידים ולפגוע
http://s3.amazonaws.com/texasgop_pre/assets/original/2012Platform_Final.pdf , ".בסמכותיות של הוריהם
p. 12
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ביקורת כללית על ההתמקדות במיומנויות חשיבה מסדר גבוה ,הקשורה באופן רחב יותר
למאבק ביוזמות הקוראות לרפורמה בחינוך ,מתבססת על הטענה שהשקעת משאבים
בפיתוח מיומנויות אלה באה על חשבון ההשקעה בהוראת עובדות ונתונים ורכישת
מיומנויות בסיסיות .טענה זו דומה לטענה המופנית באופן קבוע נגד מה שנקרא ,החל
משנות השישים ,inquiry-based learning ,שיטה המשאירה מאחור ,לדעת מבקריה,
ידע בסיסי משמעותי ודוחפת לומדים להתמודד עם אתגרים ומטלות כשאין להם הכלים
הנחוצים להתמודד עמם 3.המצדדים בהוראה המבוססת על התנסות וחקירה טוענים
שמעלתה העיקרית היא פיתוח יכולות המביאות לתוצאות ארוכות טווח ומשרתות את
הלומד לאורך זמן .דוגמה אופיינית לחשיבה מעין זו היא יוזמת הCommon Core -
 State Standardsשביישומה הוחל ב 4.2007-יוזמה זו מכוונת לגילאי הגן ועד בית הספר
העל-יסודי ,אך בבסיסה עומדת ההבנה שהסטנדרטים נועדו לשרת מסגרות לימוד
המכינות את הלומד לחינוך הגבוה ,לשוק העבודה ולחיים בכלל .במערכת החינוך הגבוה
מצביעים לעיתים תכופות על פיתוח יכולת חשיבה ביקורתית-אנליטית כמטרה של
תוכניות הלימודים השונות ,בהנחה שהיא היא המאפשרת לחוקרים במדעים המדוייקים
או במדעי הרוח והחברה ,או לאנשי מקצוע אחרים הבוחנים ומעבדים כמויות גדולות של
מידע ,לחבר מקורות מידע שונים לצורך הסקת מסקנות ולזהות טיעונים הבנויים על
היגיון מעוות או שקרי 5.תוכניות לימודים המפתחות יכולת זאת יכולות לטעון שהן
מכינות את הלומד לשוק העבודה ולהצלחה כבעל מקצוע ,טענה שהיא כבדת משקל
כשהמדובר במוסדות להשכלה גבוהה אך מלווה בקשיים לא מעטים כשמדובר בצורך
להדגים מוחשית את הישגי התלמידים בתחום זה .הערכה והדגמה של תוצאות לטווח
ארוך הן מסובכות בכל מסגרת ,ובוודאי במסגרת בה נמצאים הלומדים לזמן קצר
ובנסיבות בהן לא קיימים מבחנים סטנדרטיים הבודקים תוצאות אלה .הפעילויות אותן
אני מדגימה בנויות לסייע בעניין זה.
אחת השאלות המרכזיות לגבי מיומנויות חשיבה מסדר גבוה הייתה ,לפחות עד שנות
השמונים ,האם סטודנטים חייבים להפנים ולבסס מיומנויות מסדר נמוך יותר לפני
שניתן לכוונם למיומנויות הגבוהות יותר .כיום מקובל לומר שהתנייה הבנוייה על
הדרגתיות (סדר נמוך לפני סדר גבוה) היא במידה רבה מלאכותית ,ושניתן ורצוי לכוון
למיומנויות חשיבה מסדר יותר גבוה בכל שלב של ההתפתחות הקוגניטיבית ובכל מסגרת
הוראה 6.בראון ,אפלרבך וקרונינגר ( )2014מציעים שבבסיסן של מיומנויות חשיבה מסדר
גבוה מצויות ההתמודדות עם מידה של חוסר ודאות והפתיחות למספר פתרונות
אפשריים של בעיות .רזניק ( )1987מאפיינת את הפעילויות בתהליך הלמידה המבוסס על
מיומנויות אלה כמחייבות מאמץ לא קטן .יש בהן ,לדבריה ,ממד של מציאת משמעות
וסדר במה שיכול להתפרש כחוסר סדר ,הן מחייבות לעיתים קרובות שימוש ביותר
מקריטריון אחד כשהמדובר בפתרון בעיות ,ואינן בנויות על מציאותו של גורם המדריך
את הלומד במעבר משלב לשלב (משמע שהמורה אינו מעורב באופן קבוע ומשאיר את
 3קירשנר ,סוולר וקלארק (.)2006
 4הסטנדרטים פורסמו ב.2012-
 5ראו למשל בירנס ודנבר ( .4)2014גליון דצמבר  2014של  Educational Psychology Reviewמוקדש כולו לנושא החשיבה
הקריטית-אנליטית ומשקף את התובנות הנוכחיות ואת הדעות השונות הרווחות בנושא זה.
 6כבר ב 1987-טענה לורן רזניק בחיבורה " "Education and Learning to thinkשיצא מטעם הNational Research -
 Councilשהמסר החשוב ביותר העולה מהמחקר על תהליכי חשיבה הוא שפעילויות הקשורות למיומנויות חשיבה מסדר
גבוה ,בכל תחומי הלמידה ,אינן נחלתם של מתקדמים בלבד ושעצם המושג "סדר גבוה" הוא בעייתי כיוון שהוא מכוון
לחשיבה במושגים של "סדר נמוך יותר ",המשחקת לידיהם של אלה הטוענים שקיימים מונחים בסיסיים בהם יש להתמקד
תחילה.
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ההתמודדות עם האתגרים בתהליך הלמידה לתלמידים עצמם) .לצורך מאמר זה ,שאינו
עוסק בהערכת הישגים או בעצם הרעיון של חשיבה אנליטית-ביקורתית ויתרונותיה
לטווח ארוך או קצר ,אני יוצאת מתוך הנחה שיש מקום לעודד מורים ותלמידים
להשתמש במיומנויות חשיבה מסדר גבוה בכיתות הלשון ולרתום את התכונות
המאפיינות פעילויות אשר בנויות על מיומנויות אלה להעשרת ההישגים בכיתות הלשון.
מורי הלשון חשופים מאז שנות השמונים לסטנדרטים הבנויים על דירוג מיומנויות,
ודוחפים את הסטודנטים לפיתוח מיומנויות גבוהות :שיטת ה ,proficiency-המקובלת
בהערכת המיומנויות של תלמידים שהם לומדי שפה שנייה או זרה ,בנוייה על עקרון
ההדרגתיות בפיתוח יכולות וזיהוי המקום בו נמצא הלומד מבחינת הנטייה להשתמש
באופן עקבי במיומנויות מסויימות (לדוגמה ,אם סטודנטית מצליחה ליצור משפט או
שניים בהם משולבת השוואה כלשהי אך באופן עקבי נמצאת בשלב המידע המבודד ,היא
מסווגת ברמת מתחילים ולא ברמת הבינוניים) .בנוסף לכך קיימת בקרב מורי הלשון
הכרה בתסכולים ובמגבלות הנובעים מהפער בין הרמה הקוגניטיבית של הסטודנטים
לבין היכולות הלשוניות שלהם .עבודה המאפשרת שימוש באוצר מילים מוגבל ובגישה
מוגבלת למבני משפט מורכבים ,אך בנויה על חשיבה ביקורתית-אנליטית ,מאפשרת
ללומד לעבוד ברמה קוגניטיבית גבוהה יותר ,מקטינה את התסכול הנובע ממוגבלות
היכולת הלשונית ,ועשויה להנות את מי שנהנים מאתגרים 7.תועלת נוספת קשורה
לעבודה עם סטודנטים בעלי נטיות למופנמות בכיתות הלשון ,בהן באופן טבעי ,במיוחד
כשהמדובר במסגרות אינטנסיביות ,מושם הדגש על חשיפה מתמדת ועל עבודה
בקבוצות .אני מציעה שפעילויות הבנויות על מיומנויות חשיבה מסדר גבוה יכולות לבנות
מסגרת היוצרת סיפוק עבור תלמידים המתקשים להשתלב בעבודה הקבוצתית
ומעדיפים לעבוד כיחידים ולאתגר את עצמם .בהקשר זה ניתן לחשוב על תלמידים שהם
סתגרנים ותלמידים על ספקטרום האוטיזם ,במיוחד אלה עם תסמונת אספרגר 8.מחקר
שנערך על ידי דוסון ואחרים ( )2007הראה שתלמידים על ספקטרום האוטיזם השיגו
תוצאות נמוכות במבחנים הבנויים על שימוש בלשון אך תוצאות השוות לאלה של
תלמידים שאינם על ספקטרום האוטיזם במבחנים הבנויים על אינטליגנציה פלואידית
(זורמת) שהיא היכולת להבין יחסים ולהסיק מסקנות על קשרים בין דברים.
אינטליגנציה פלואידית נמדדת על-ידי מבחנים בהם נבדקים דמיון וסיווג ,יחסי
סיבתיות ,היגיון אינדוקטיבי ,חשיבה מופשטת והסקה על יחסים המחייבים התמודדות
עם מצבים חדשים והסתגלות לשינויים ,כאשר הניסיון הקודם אינו מספק יתרון
משמעותי ללומד .מחקר של היאשי ואחרים ( )2008הראה שסטודנטים בעלי תסמונת
אספרגר השיגו תוצאות יותר גבוהות מסטודנטים שאינם בעלי התסמונת במבחן רייבן
הבודק אינטליגנציה זורמת 9.אני מרשה לעצמי לשער ,אם כך ,שתרגילים מהסוג אותו
אני מציעה יכולים להתאים לפעילויות ואולי אף למבחנים המכוונים לתלמידים
מאוכלוסיות מסויימות של סטודנטים המאופיינים כבעלי לקויות למידה.
 7לא ניתן להציע כטענה גורפת שתלמידים נהנים מפעילויות מסוג זה או מעריכים אותן ,כיוון שהן ללא ספק מחייבות מאמץ
מוגבר .בהקשר הביקורת על דרכי הערכת אנשי סגל באוניברסיטאות (בדרך כלל באמצעות שאלונים בסוף הקורס),
מזהירים קארל וווסט ( ,)2010למשל ,שסטודנטים נוטים להעריך יותר גבוה מורים המתמקדים בחומרים הספציפיים
לקורס שלהם ,ו"מענישים" בהערכה נמוכה יותר מורים המשקיעים בלמידה עמוקה המביאה לשיפור הישגי התלמידים
בקורסי המשך.
 8בשל נסיבות הקשורות בסגל ההוראה במוסד בו אני מלמדת ,מספר גדול יחסית של סטודנטים המאובחנים כבעלי לקויות
למידה מופנים לכיתות העברית .קישור מבוסס בין הפעילויות אותן אני מציעה לבין הטענה לגבי אינטליגנציה זורמת
המוצגת בהמשך מחייב מחקר מקיף ,אך התבוננות לאורך מספר שנים בסטודנטים ואנקדוטות מנסיוני בכיתה מאפשרות
לי להציע את ההשערה לגבי התועלת הטמונה בפעילויות מסוג זה.
 9מבחן המטריצות המדורגות של רייבן בודק את היכולת לזהות תבניות ולחשוב בצורה אסטרטגית ,העומדת בבסיסה של
אינטליגנציה זורמת ,והצלחה בו אינה תלוייה ביכולת המילולית או ברקע התרבותי של הנבחן.
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הפעילויות ,שאותן אני מציעה להלן ,מכוונות למיומנויות חשיבה מסדר גבוה – לא
בהכרח הגבוה ביותר ,אבל מעל לרמה של שינון מילים ומבני משפט ("זוכר"
בטקסונומיה) ובקונטקסט המחייב התמודדות עם שאלות שביסודן ניתוח ,סינתזה
והסקת מסקנות בשונה משאלות המבוססות על זיהוי ומיון פשוט .בהסכמה עם רזניק
ואחרים ,אני טוענת שסוגי פעילויות אלה מתאימים לכל רמה ,החל מרמת המתחילים.
הפעילויות שאני מציגה בנויות על ניסיוני בכיתות העברית וכוללות חידות הגיון למיניהן;
תרגילים כמו "הקטע מדבר על כל הנושאים הבאים למעט( " ...ארבע תשובות אפשריות
שאחת מהן אינה נכונה); "הנושא המרכזי בקטע הוא( "...הצהרות הבנויות על הקטע
שכולן נכונות אך רק אחת מהן יכולה להחשב כנושא המרכזי); ו"סמנו נכון ,לא נכון ,אי
אפשר לדעת" (הצהרות הבנויות על הקטע שניתן לסווגן בוודאות כנכונות או לא נכונות
וביניהן אחת שעשוייה להיות נכונה או לא נכונה אבל אי אפשר להסיק זאת בוודאות
מהמדובר בקטע).
חידות היגיון ,הקשורות בשמו של לואיס קרול ,מחבר "עליזה בארץ הפלאות" ,בנויות
על הצגה של מספר הנחות שבהתבסס עליהן יש להסיק מסקנה או לפתור בעייה.
מורכבּות ההנחות ומספרן עולים ככל שהציפיות מהאדם הפותר גבוהות יותר 10.חידות
היגיון הבנויות על תמונות מתאימות לסטודנטים שאוצר המילים שלהם מוגבל .בחידה
הבאה ניתן להשתמש במילה "פרדוקס" ולבקש מהסטודנטים להסביר את הפרדוקס
(אם הוא משקר ,הרי שהוא דובר אמת ,ואם הוא דובר אמת ,הרי שאינו משקר) .גם ללא
תמונה ,משפטים שיש בהם סתירה פנימית כמו "מה שאני אומרת לא נכון" מציעים
פרדוקס דומה 11.על בסיס זה ניתן לחבר מספר הצהרות היוצרות כשל לוגי מכוון ,למשל
במטלה הבאה ,המשמשת בהוראת שם הפועל:
סמנו את התשובה הנכונה:
מה צריך לעשות כשרעבים?
א.לקום
ב .לשבת
ג .לשיר
ד .אף תשובה לא נכונה
(הפיתוי הוא לומר שאף תשובה לא נכונה ,אבל אם כך
התשובה האחרונה היא כן נכונה ,ולפנינו סוג של סתירה
פנימית).
שאלה דומה כשנושא הפעילות הוא סיומות הפועל בעבר
יכולה להיראות כך:
סמנו את התשובה הנכונה:
דיברתי זה...
א .הוא
ב .היא
ג .אתם
ד .אף תשובה לא נכונה
סילוגיזמים או היקשים המוליכים למסקנה בהתבסס על שתיים אחרות ,אף הם
מתאימים לסטודנטים שאוצר המילים שלהם מוגבל .ניתן להציג גם סילוגיזמים שאינם
 10על השימוש בחידות היגיון ראו רייזן  1999וכן מספר חידות היגיון ופתרונותיהן ב-
http://www.laits.utexas.edu/hebrew/tutorials >independent>logic puzzles
 11המשפט ידוע בלוגיקה כ"פרדוקס השקרן ",ויש לו מספר ואריאציות.
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הגיוניים במכוון ,ובכך לגוון את הפעילות ,כמו:
כל הכלבים אוהבים עצמות .מוקי לא אוהב עצמות .מוקי לא כלב( .סביר)
כל הכלבים אוהבים עצמות .מוקי לא אוהב עצמות .מוקי הוא חתול( .לא בהכרח)
חידות היגיון מורכבות יותר מצריכות שימוש בטבלה ( )gridויכולות להיות מאתגרות
ולעיתים מסובכות מאוד .חידה פשוטה יכולה להיראות כך:
מיכאל ,משה ,רינה ודורית הם סטודנטים באוניברסיטה .כולם הולכים היום
לשיעורים.
השיעורים בשעות תשע ,עשר ,אחת-עשרה ושתים-עשרה.
השיעור של מיכאל מתחיל לפני השיעורים של רינה ומשה ואחרי השיעור של אחת
מהבחורות.
השיעור של משה מתחיל שעתיים אחרי השיעור של דורית.
מתי השיעורים של מיכאל ,משה ,רינה ודורית?
(הפתרון :השיעור של דורית בתשע ,של מיכאל בעשר ,של משה באחת-עשרה ,ושל
רינה בשתים-עשרה)
ניתן להוסיף נתון שאינו תורם לפתרון ולבקש מהסטודנטים לזהות אותו ,למשל" ,דורית
לומדת עברית ומיכאל לומד מתמטיקה".
הדוגמאות הבאות לקוחות מסדרת "בינינו 12".זוהי סדרה בת עשרים פרקים ובה סצינות
מחיי שני סטודנטים באוסטין ,יוני ורות .הפרקים נשענים על קטעי האזנה ,ובכל פרק
כעשרה תרגילים ,ביניהם ,מספר סוגים של תרגילים הבנויים על ניתוח וסינתזה .סוגי
התרגילים חוזרים על עצמם ,לעיתים בשינויים קלים ,והתלמידים מפנימים גם את
הצורך בהאזנה זהירה וגם את האסטרטגיות שבהן ניתן להשתמש כשניגשים למטלה.
בסוג אחד של תרגילים מתבקשים הסטודנטים לזהות את הנושאים המופיעים בקטע,
ולהצביע על הנושא האחד שאינו מופיע בקטע ,גם אם הוא יכול להיראות קרוב בתוכנו
("כל הנושאים מופיעים בקטע ,למעט אחד") .סדר ההצהרות עוקב אחר מבנה הקטע ,מה
שמפשט את התהליך ,אך אפשר לחרוג מהסדר ולהקשות מעט על החשיבה" .למעט אחד"
הוא מרכיב שאפשר לסלק כשהסטודנטים מתרגלים לפעילות ,אם המטרה ליצור קושי
נוסף ולא להגדיר את מספר היוצאים מן הכלל.

אני ויוני אוהבים לאכול ביחד באמצע השבוע ,בדרך כלל ביום שלישי .אנחנו
נפגשים בקפה של 'הלל' על יד הקמפוס ,ולפעמים אנחנו יוצאים למסעדה קרובה.
בשבילי ובשביל החברים שלי' ,בית הלל' הוא מקום שבו נפגשים אנשים שקשורים
לישראל .אפשר לדבר עברית ,לקרוא עיתונים מישראל ,לשמוע מוזיקה ובעיקר,
לבלות עם חברים .יש סטודנטים שבאים ל'הלל' בגלל בית-הכנסת ,אבל אני לא –
אני לא מרגישה נוח שם .אני מאוד שמחה שיוני מרגיש טוב ב'הלל' .לפעמים אני
חושבת שהוא מרגיש שם יותר טוב ממני! בפסיכולוגיה שלי אין מקום לדת ,אבל
בשבילו ובשביל המשפחה שלו הדת היא דבר חשוב .גם הפוליטיקה שלנו שונה.
אבל אנחנו באמת מסתדרים מצויין – יש אנשים שחושבים שאנחנ ו זוג ,אבל
באמת אנחנו לא .אין לי זמן לזה ,ואני באמת חושבת שיותר טוב להיות חברים.
כל הנושאים מופיעים בקטע ,למעט אחד:
יוני ורות ב'הלל'.
http://www.laits.utexas.edu/hebrew/yours-truly12
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למה סטודנטים באים ל'הלל'.
המקום של הדת בחיים של יוני ורות.
המקום של הדת בחיים של המשפחה של רות( .התשובה הנכונה)
יוני ורות שונים.
בתרגיל אחר מתבקשים הסטודנטים לזהות הצהרה שלגביה הקטע אינו נותן מידע.
ההצהרה מספיק קרובה לתוכן הקטע אך לא נכללת בקטע – היא עשוייה באותה מידה
להיות נכונה או לא נכונה .הם מתבקשים לסמן :נכון; לא נכון; אי אפשר לדעת.
בהתייחס לקטע הקודם ,ההצהרות הן:
יוני ורות הולכים ל'הלל'( .נכון)
יוני ורות הם זוג( .לא נכון)
יש ב'הלל' בית קפה( .נכון)
יש ב'הלל 'בית כנסת( .נכון)
יש לרות הרבה חברים ב'הלל'( .אי אפשר לדעת – יש לה חברים ,אך לא ידוע שיש לה
הרבה חברים).
בתרגיל הבא מתבקשים הסטודנטים לזהות את הנושא המרכזי בקטע .הם מקבלים
הצהרות הבנויות על הקטע שכולן נכונות אך רק אחת מהן יכולה להיחשב כנושא
המרכזי.

פול פגש את מיכאל אלון כשהוא למד באולפן בישראל .מאז הם בקשר ,וגם אני
בקשר עם המשפחה .פגשתי את רות באוסטין ,והיא היתה אצלנו בבית בדאלאס
כמה פעמים .היא מאוד אוהבת את האוכל של אמא שלי! היא גם מאוד אוהבת
את אמא שלי ,אבל אמא שלי קוראת לה "רותי" ,ואת זה היא לא אוהבת .אמא
שלי חושבת שלפעמים הבגדים של רות קצת משונים .גם זה שרות נוהגת בטוסטוס
נראה לה קצת משונה .היא לא יודעת שרות גם מעשנת – אמא שלי חושבת
שאנשים שמעשנים הם לא אחראיים .אני עישנתי פעם או פעמיים ,אבל באמת לא
אהבתי את זה והפסקתי .אני גם לא שותה הרבה אלכוהול – רות שותה לפעמים,
אבל זה לא עניין גדול .אני ורות חברים טובים  .פעם גם חשבנו על משהו רומנטי,
13
אבל זה לא הלך .חבל!
הנושא המרכזי הוא:
רות לפעמים מעשנת ושותה.
רות ויוני חברים טובים.
יש קשרים בין המשפחות של יוני ורות( .התשובה הנכונה)
רות אוהבת את אמא של יוני.
פעילויות מסוגים אלה מעשירות את חוויית הלמידה ויוצרות מסגרת מאתגרת ודינמית
הבנוייה על הגישה לחומר הנלמד כמו על החומר הנלמד עצמו .ואם נחזור לנושא
מיומנויות חשיבה מסדר גבוה בכללן ,לפנינו גישה העשויה לשרת את תוכניות לימוד
העברית מעבר להישגי התלמידים עצמם .פיתוח חשיבה ביקורתית-אנליטית נחשב
 13הדובר בקטע הוא יוני ,והסטודנטים ,המכירים את סיפור העלילה המתמשכת ,יודעים שפול הוא אח של יוני ושל מיכאל
אלון הוא דוד של רות.
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 אך קשה להדגים כיצד הדבר נעשה וכיצד ניתן,כהישג מוערך במסגרת החינוך הגבוה
 כשם שביכולתנו להצביע על הישגי התלמידים באמצעות.לטעון להצלחה בתחום זה
 מורי העברית והלשונות האחרות יכולים,המבחנים הסטנדרטיים העומדים לרשותנו
 את אופי, באמצעות תרגילים ופעילויות מהסוג שפורט לעיל,להדגים בצורה ספציפית
הפעלת התלמידים ואת יכולתם להשתמש באסטרטגיות המשרתות אותם מעבר לחומר
 בפעילויות מהסוג שהוזכר למעלה הלומדים.הנלמד בשיעור המסוים או בכיתה בכללה
חייבים לשקול מספר פתרונות אפשריים לכל בעייה ולהגיע באמצעות ניתוח וסינתזה של
 הם חייבים.המידע שקיבלו או יצרו בעצמם במהלך העבודה לפתרון האחד המתאים
 להשתמש בשיקולים מסוג, לעבד אותו בזהירות מרבית,לגשת למידע בצורה אסטרטגית
 ולקבל החלטות לגבי רלוונטיות וחוסר רלוונטיות,אז" בשלבים שונים של העבודה..."אם
 וניתן,של נתונים ומהלכים – כל אלה הם מאפיינים של מיומנויות חשיבה מסדר גבוה
 היכולת להשתמש במיומנויות אלה ברוב המקרים מתפתחת עם ניסיון.למיינם ולתארם
 מה שמאפשר לנו לבחון ולתאר שיפור הישגים במהלך סמסטר או שנה של,והדרכה
 שהפעילויות עשויות לספק לתוכנית העברית ולמוסד עצמו הוכחה, מכאן.הוראה
. ובכך לתרום להעלאת ערך התוכנית וערך המוסד,להישגים בתחום שאינו קל להדגמה
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ABSTRACT
Most teaching of Biblical Hebrew in universities and seminaries proceeds
along fairly predictable lines, closely approximating the venerable
Grammar-Translation tradition of classical language instruction. While a
few recent textbooks have departed from this well-travelled path by
advancing more inductive and communicative approaches to language
acquisition, both these newer instructional practices and the familiar older
ones assume a specifically Euro-American cultural and linguistic
instructional milieu. The present study examines the teaching of Biblical
Hebrew in Chinese through the lens of language defamiliarization, not only
highlighting linguistic and cultural factors that differ markedly from those
of Western teaching traditions, but also drawing out principles of Biblical
Hebrew instruction that are applicable to all teaching contexts.

LANGUAGE DEFAMILIARIZATION
“Why write yet another Hebrew textbook?” so opens “yet another”
volume for use in teaching Biblical Hebrew. 1 The introduction of a still
more recent textbook justifies its publication “despite the deluge of new
Hebrew textbooks in recent years.” 2 Implicitly assumed in remarks
such as these is that the current embarrassment of riches in Biblical
Hebrew teaching grammars pertains to those written in English. While
elementary grammars certainly exist in other languages, many are
translations from English. For example, Weingreen’s A Practical
Grammar for Classical Hebrew has appeared in French, Czech,
Korean, Japanese, and Chinese editions. 3 Regarding language of
Arthur Walker-Jones, Hebrew for Biblical Interpretation, Resources for Biblical Study 48
(Atlanta: Society of Biblical Literature, 2003), 1.
2
John A. Cook and Robert D. Holmstedt, Beginning Biblical Hebrew: A Grammar and Illustrated
Reader (Grand Rapids: Baker Academic, 2013), 9.
3
Jacob Weingreen, Hébreu biblique: méthode élémentaire, trans. Paul Hebert and Jean Margain
(Paris: Beauchesne, 1984); ibid., U. ebnice biblické hebrejštiny, trans. Josef Hermach and Mlada
Mikulicová (Prague: Karolinum, 1997); ibid., Hibeurieo munbeop, trans. Ryu Keun-sang (Paju:
1
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instruction, two factors contribute to the relative uniformity of Biblical
Hebrew textbooks in the modern era: the preeminence of English in
contemporary biblical studies, and the fact that other Indo-European
instruction languages are structurally similar to English.4
Indo-European language dominance of the Biblical Hebrew teaching
field suggests that the avenue of language “defamiliarization” holds
promise for fostering the rethinking of basic pedagogical assumptions.5
That is to say, the present study proposes that one way to set aside
engrained ways of thinking about language teaching is to adopt an
entirely fresh vantage point: that of explaining the grammar of Biblical
Hebrew through the medium of a non-Indo-European language.
On one hand, Modern Hebrew might seem ideally suited to the task
of approaching Biblical Hebrew from a non-Indo-European conceptual
base.6 Students whose native language is Modern Hebrew can receive
Biblical Hebrew instruction in a completely different manner than
speakers of English, French, or German can, for the living language of
Modern Hebrew bears traces of its ancient heritage at all levels, from
vocabulary to grammar to elements of syntax. On the other hand, it is
precisely the “family resemblance” of the two varieties of Hebrew that
disqualifies Modern Hebrew from effectively catalyzing language
defamiliarization. In other words, while Modern Hebrew is indeed quite
different from Indo-European languages, it is too similar to Biblical
Hebrew (the learning objective) to stimulate extensive reevaluation of
Keuriseuchyan, 2000); ibid., Jissen kyūyaku heburugo bunpō, trans. Nabetani Gyoji and Miyazaki
Shigeru (Tokyo: Inochi no Kotobasha, 1996); ibid., Shiyong Gudian Xibolaiwen Wenfa, trans.
Guo Rongmin (Tainan: Tainan Seminary Press, 1998). Weingreen’s grammar is also available in
a series of volumes in Braille. Online: http://bartimaeus.us/brl-hot.html (accessed June 15, 2016).
4
Naudé and Miller-Naudé note the inadequacy of English and Afrikaans teaching grammars for the
purpose of training Bible translators who work in African languages in Jacobus A. Naudé and
Cynthia L. Miller-Naudé, “A New Biblical Hebrew Teaching Grammar for African Bible
Translators: A Typological Approach,” OTE 24 (2011): 690–707.
5
“Defamiliarization” casts that which is familiar into a jarringly unconventional frame of reference,
thus focusing attention and prompting comprehensive reevaluation of the newly-unfamiliar. See
R.H. Stacy, Defamiliarization in Language and Literature (Syracuse: Syracuse University Press,
1977).
6
An example of a textbook that moves in the opposite direction, building upon knowledge of
Biblical Hebrew to aid the acquisition of Modern Hebrew reading ability, is Takamitsu Muraoka,
Modern Hebrew for Biblical Scholars: An Annotated Chrestomathy with an Outline Grammar
and a Glossary, 2nd ed. (Wiesbaden: Harrassowitz, 1998).
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how to teach the subject to speakers of languages other than Modern
Hebrew itself.7
WHY CHINESE?
While both Hebrew and Chinese share rootedness in deep antiquity,
they stand in separate language families and have not significantly
influenced each other through language contact in history. 8
Additionally, Hebrew and Chinese both markedly differ from English
and other Indo-European languages. Greater differentiation heightens
the effect of defamiliarization, so the distance of Chinese from both
English and Biblical Hebrew renders it a fitting language through which
to evaluate the teaching of Biblical Hebrew from a non-Indo-European
perspective.
Significantly facilitating this kind of analysis is the recent
publication of several Biblical Hebrew teaching grammars in Chinese.
Thus the immediately-following sections interact with three of these
grammars that together manifest a range of approaches in adapting
Biblical Hebrew teaching to the instructional context of the Chinese
language. 9 These sections also raise issues of Biblical Hebrew
pedagogy encountered through language defamiliarization. The next
section briefly treats the defamiliarized context one may encounter in
cross-linguistic and cross-cultural teaching in order to maintain overall
focus upon language defamiliarization specifically. A summarizing
section then recapitulates the import of the present study by suggesting
the usefulness of lessons from language defamiliarization in English
and other language contexts, followed by a conclusion.

7

Contrastive study of Biblical and Modern Hebrew can generate valuable insights regarding the
modern language, but this is not the concern of the present study. See Haiim B. Rosén,
Contemporary Hebrew, Trends in Linguistics 11 (The Hague: Mouton, 1977), 45 n. 34.
8
Yiyi Chen, “China,” in Encyclopedia of Hebrew Language and Linguistics, 4 vols., ed. Geoffrey
Khan (Boston: Brill, 2013), 1:425–428, esp. 425. A fascinating study of the gradual Sinicization
of the language of Jews in Kaifeng appears in Paul Wexler, “Jewish Languages in Kaifeng, Henan
Province, China (1163–1933),” ZDMG 135 (1985): 330–347.
9
For mention of these three grammars within broader discussion of cross-cultural Biblical Hebrew
teaching, see Scott N. Callaham, “Rethinking Biblical Hebrew Instruction,” in Ethan C. Jones,
ed., The Unfolding of Your Words Gives Light: Studies on Hebrew Grammar and Syntax in Honor
of George L. Klein (Winona Lake: Eisenbrauns, forthcoming).
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CHINESE TRANSLATION OF PRATICO AND VAN PELT
The first textbook under consideration is the Chinese edition of Pratico
and Van Pelt’s Basics of Biblical Hebrew Grammar (2nd ed.), whose
rigidly literalistic translational philosophy essentially clothes an
English textbook in Chinese dress. For example, just as in the original
volume, introduction of the qatal verb conjugation employs English
tenses as a means of explaining verb function and provides English
translational equivalents for Hebrew verbs. Accompanying text
translates these English illustrations into Chinese. 10 Students who
would most benefit from this textbook are those who are fluent in
English and thoroughly familiar with English grammar. However, since
such students would likely also be able to read Basics of Biblical
Hebrew Grammar in its original English, the ultimate usefulness of the
Chinese edition is debatable.
Even so, tense-centered treatment of the qatal verb conjugation in
the Chinese translation of Pratico/Van Pelt prompts reflection on how
best to explain elements of Hebrew grammar in a given instructional
language through pragmatic pedagogy without sacrificing theoretical
accuracy. 11 Regarding pragmatism, meaningful description of verb
function in the English-language instructional setting mandates the use
of tenses, for English is a tense-prominent language. As for accuracy,
teaching qatal and yiqtol as an aspectual opposition requires a further
layer of explanation in order to counter a natural learner’s tendency to
assign the meanings of the English past and future tenses to qatal and
yiqtol, respectively. The fact that English partly embeds aspect within
a system of perfect tenses only complicates the task of teaching aspect
in English language contexts.12
Ideally – unlike in the Chinese translation of Basics of Biblical
Hebrew Grammar – the Chinese-language instructional context should
lead to a completely different approach to teaching aspect in Biblical
Hebrew. While English verbs conjugate according to tense, verbs in
Chinese lack inflection altogether. Indeed, Chinese verbs neither
Gary D. Pratico and Miles V. Van Pelt, Shengjing Xibolaiwen Chujie, trans. Jiang Jizhen and Tian
Songen (Taipei: China Evangelical Seminary Press, 2009), 146.
11
Cook critiques pragmatic but linguistically-inaccurate teaching approaches to wayyiqtol and
weqatal verbs in John A. Cook, “The Vav-Prefixed Verb Forms in Elementary Hebrew
Grammar,” JHS 8 (2008): 1–16.
12
Richard Xiao and Tony McEnery, Corpus-Based Contrastive Studies of English and Chinese,
Routledge Advances in Corpus Linguistics 11 (New York: Routledge, 2010), 11–23.
10
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encode tense, nor aspect, nor modality or – for that matter – any person,
gender, or number information. Generally speaking, the lack of verb
conjugation in Chinese can render teaching elements of the Hebrew
verbal system especially difficult.
Yet in the specific case of teaching perfective and imperfective
viewpoint aspect in the qatal and yiqtol verb forms, it is relevant to note
that in contrast with English, Chinese is an aspect-prominent
language.13 Therefore, teaching the qatal/yiqtol opposition through the
medium of Chinese actually has the potential to be simpler and more
direct than in English, for aspectual analysis of verb information is
native to the Chinese language system. Needless to say, mastery of the
foreign English tense-based verbal system should not be a prerequisite
to learning the aspectual theory of the qatal and yiqtol verb
conjugations for Chinese-speaking students.
CHINESE ADAPTATION OF SEOW
Another textbook that has recently appeared in Chinese translation
is the revised edition of Choon Leong Seow’s A Grammar for Biblical
Hebrew. Unlike Pratico and Van Pelt’s elementary grammar, this work
contains many adaptations to the Chinese language context interspersed
with direct translation.14 While sequencing of lessons is identical to that
in the English source document, the translator-editors modified
material that would have held little explanatory value in literal Chinese
translation. Thus the Chinese edition of the Seow grammar does not
introduce the qatal verb by means of tenses, as in the original English
volume. Instead, the translators of the Seow grammar focus upon the
various aspect-related meanings that the qatal conjugation conveys.15
13

Chinese uses aspect particles, verb reduplication, and resultative and directional verb complements to convey aspectual information with default temporal references. See Richard Xiao and
Tony McEnery, Aspect in Mandarin Chinese: A Corpus-Based Study, Studies in Language
Companion Series 73 (Philadelphia: John Benjamins, 2004), 89–244; Carlota S. Smith and Mary
S. Erbaugh, “Temporal Interpretation in Mandarin Chinese,” in Text, Time, and Context: Selected
Papers of Carlota S. Smith, Studies in Linguistics and Philosophy 87, ed. Richard P. Meier, Helen
Aristar-Day, and Emilie Destruel (New York: Springer, 2009), 303–342, esp. 315–320; Toshikazu
S. Foley, Biblical Translation in Chinese and Greek: Verbal Aspect in Theory and Practice,
Linguistic Biblical Studies 1 (Boston: Brill, 2009), 102–124.
14
Choon Leong Seow, Xibolaiwen [Shengjing] Yufa Jiaocheng, trans. Ingvar Fløysvik and Lu Sihao
(Shanghai: East China Normal University Press, 2007). Fløysvik describes these adaptations as
“slight revisions” (略作修正) in the translators’ preface on p. 1.
15
Ibid., 127–128.
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This shift of description from form to meaning is possible because
Biblical Hebrew and Chinese share the concept of aspect within an
overall orientation toward aspect prominence. One could label this
instructional approach teaching by analogy.
Yet, there remains the problem of how to teach Biblical Hebrew
grammatical features for which analogous features in Chinese do not
exist. The translators adopt two strategies for teaching grammatical
features that resist simple explication through analogy: teaching by
substitution and teaching by functional description.
Teaching by substitution works best when a certain Biblical Hebrew
grammatical feature does not exist in Chinese, but Chinese employs
some discrete grammatical means to convey a similar meaning. This
situation pertains for the relative pronoun אשר. While English relative
pronouns (who/whom, which, that) perform essentially the same
grammatical function as  אשרwithin an information structure similar to
that of Biblical Hebrew relative clauses, Chinese lacks relative
pronouns. In order to express the idea conveyed in a relative clause,
Chinese instead uses modifier phrases placed before the nouns they
modify. To illustrate, the first half of direct discourse in Gen 3:12
( )האשה אשר נתתה עמדיstraightforwardly reads “the woman whom you
put beside me” in English translation. 16 In contrast, the Chinese
translation must place the relative clause before rather than after the
noun, something like “the ‘you put beside me’ woman.”17 There is no
word in the Chinese text that corresponds to  אשרin Hebrew and whom
in English. In place of the English relative clause construction, the
Chinese translation of the Seow grammar substitutes the Chinese
“modifier phrase-noun” construction: a substitution that accurately and
effectively conveys the meaning of the Biblical Hebrew relative clause.
Teaching by functional description is necessary when a certain
Biblical Hebrew grammatical feature not only does not exist in Chinese,
but also no single grammatical means is available in Chinese to convey
a similar meaning. This situation pertains for the Hebrew article ה. In
the original English textbook, Seow tacitly defines the meaning of the
16
17

Choon Leong Seow, A Grammar for Biblical Hebrew, rev. ed. (Nashville: Abingdon, 1995), 106.
Seow, Xibolaiwen [Shengjing] Yufa Jiaocheng, 93. The Chinese text is 你放在我旁边与我一起
的女人. This English translation is merely for illustration of Chinese relative clause information
structure. There is no definite article “the” in Chinese, an issue the following text raises.
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Hebrew article as identical to the English definite article “the.” 18 A
teaching approach like this is impossible in the Chinese-language
setting, for Chinese lacks articles. In fact, the understanding and proper
use of articles rank among the foremost challenges for Chinese learners
of English.19
Regarding the article in Biblical Hebrew, the Chinese adaptation of
the Seow grammar describes its function as “specifying,” noting that
common devices of expressing specificity in Chinese include literary
context and speaker-selected means that may not manifest in sentence
syntax such as shared knowledge of speaker and hearer.20 While the
Chinese translation of Seow relies first on teaching the Hebrew article
through such use of functional description, it also ventures translational
equivalents that employ teaching by substitution. That is to say, the
grammar translates the indefinite and definite noun states respectively
as “ = מלךking, one king” and (“ = המלךthis, that) king.” 21 These
substitutions are convenient yet problematic, for Chinese
demonstratives also translate the Hebrew demonstratives זה/זאת/אלה.
Merging the translational equivalents of definite articles and
demonstratives into one Chinese form can lead to confusion when both
definite-state nouns and demonstratives appear in close proximity, as
in זאת האשה, “this is the woman.” The translators provide a Chinese
expression for this clause that instead carries the doubly-demonstrative
meaning “this is that woman.”22
Seow, A Grammar for Biblical Hebrew, 54–55. Seow also notes a rare vocative meaning.
Moreover, research on English article acquisition indicates that among all articular concepts, the
definite article is the most difficult for Chinese learners to grasp. That is to say, frequency of
definite article misuse is greater than for both the indefinite article (a/an) and the zero or null
article (a designation for grammatical non-use of articles before nouns). See María Belén DíezBedmar and Szilvia Papp, “The Use of the English Article System by Chinese and Spanish
Learners,” in Gaëtanelle Gilquin, Szilvia Papp, and María Belén Díez-Bedmar, eds., Linking Up
Contrastive and Learner Corpus Research (New York: Rodopi, 2008), 147–175, esp. 163.
20
The notions of “specific reference” and “hearer knowledge” are parameters that frequently appear
in research upon Chinese learners’ acquisition of definite articles. See for example Bee Eng Wong
and Soh Theng Quek, “Acquisition of the English Definite Article by Chinese and Malay ESL
Learners,” Electronic Journal of Foreign Language Teaching 4 (2007): 210–234.
21
Seow, Xibolaiwen [Shengjing] Yufa Jiaocheng, 48–49. The original Chinese equivalents are מלך
= 王, 一位王 and ( = המלך这, 那) 王.
22
Ibid., 91–92. The Chinese text is 这是那女人. Robertson identifies this substitution-driven pitfall
in the acquisition of articles by Chinese learners as the “lexical transfer principle.” See Daniel
Robertson, “Variability in the Use of the English Article System by Chinese Learners of English,”
Second Language Research 16 (2000): 135–172.
18
19
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A FULLY CHINESE GRAMMAR OF BIBLICAL HEBREW
The final textbook examined for the purpose of drawing lessons from
language defamiliarization is Gu Xibolaiyu Jiaocheng. 23 In some
respects a direct comparison with the two previously-discussed
grammars is not altogether fitting, in that Pratico/Van Pelt on one hand
and Seow on the other both fall under the classical Western GrammarTranslation tradition of Biblical Hebrew instruction, while Gu
Xibolaiyu Jiaocheng does not. Instead this recent work draws heavily
from second language acquisition theory and completely reimagines
teaching Biblical Hebrew within the learning context of mainland
China. In contrast to the heavily deductive presentation of lessons in
the style of Grammar-Translation, students instead encounter a multisensory communicative method, seasoned with both inductive and
deductive pedagogical influences. Thus Gu Xibolaiyu Jiaocheng
stresses listening, speaking, and writing as indispensable practices for
facilitating the acquisition of reading skill.24
Unconstrained by a tense-based template like the Seow grammar, Gu
Xibolaiyu Jiaocheng explains the qatal through functional description
rather than by analogy. Essentially, the qatal conjugation expresses
completed action except for some verbs that typically communicate
ongoing mental or emotional status. This rather simple explanation
never broaches the subject of aspect and thus provides a less
comprehensive explanation than the Seow grammar. However, more
inductive and communicative teaching approaches usually do not
attempt intensive serial explanation of grammatical concepts, but rather
use a layered presentation that cycles through various topics with everincreasing complexity. Accordingly, the very basic conjugation chart
accompanying the introduction of the qatal omits plural verb forms. In
apparent contrast with this element of simplicity, the chart not only lists
Xishui Writing Group, Gu Xibolaiyu Jiaocheng, 3 vols. (Chengdu: Sichuan University Press,
2006–2009).
24
Xishui Writing Group, 1:vii, 53. Critiquing at length the suitability of communicative methods
for teaching a language no longer used for communication is beyond the scope of the present
study. At minimum, teachers of Biblical Hebrew should take into account that the received corpus
of Biblical Hebrew is a “language fragment,” a specialized and somewhat standardized subset of
an ancient language. See Edward Ullendorff, “Is Biblical Hebrew a Language?” BSOAS 34
(1971): 241–255.
23
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conjugated forms of the strong verb שמר, but also the frequentlyencountered weak verbs אכל, ידע, and ברא.25
Like the Seow grammar, Gu Xibolaiyu Jiaocheng primarily uses
functional description to teach the Hebrew article. Nouns with articles
designate unique entities like “ השמשthe sun,” generalized concepts that
do not point to any particular concrete referent like some uses of הים
“the sea,” single-member sets like “the door” of a single-door house,
something previously known to the hearer/reader, or the one item of its
kind in view (as in “ קח את־הדגtake the fish”). The grammar goes on to
explain the notion that proper nouns are inherently definite.
Accompanying these prototypical examples of definiteness in Hebrew
is the previously-discussed translational substitution of the Chinese
demonstrative pronoun for the Hebrew article. 26 As for teaching
methods beyond functional description and substitution, the unique
contribution of communicative exercises in Gu Xibolaiyu Jiaocheng is
use in linguistic context. Since the linguistic context is that of Biblical
Hebrew rather than Chinese, these exercises at least partially
compensate for the problems generated by imperfect translational
substitution.
It is difficult to overstate the degree to which the design of Gu
Xibolaiyu Jiaocheng contextualizes to Chinese linguistic concepts and
the learning needs of mainland Chinese students. A key example of
accommodation to the Chinese language setting is the substitution of
single Chinese characters to serve as “names” for every Hebrew
consonant, vowel marking, and grammatical feature. Thus  אis 阿 (ā),
 בis 贝 (bèi), and so forth. This practice aligns with the Chinese instinct
that the fundamental unit of language is the single-syllable Chinese
character, and also allows for the formation of mnemonics similar to
the well-known begadkefat designating the letters that can take a
dagesh lene.27 Vowel markings also carry Chinese titles that evoke their
25

Xishui Writing Group, 1:64. This is at an early stage, before explicit discussion of strong versus
weak verbs.
26
Ibid., 1:91.
27
Ibid., 1:4–13. The Chinese version of begadkefat is the nonsense phrase 贝格达 • 喀佩塔
(bèigédá kāpèitǎ). Students gradually learn the Hebrew names for consonants and vowels
throughout the course rather than in an intensive period at the beginning, enabling rapid progress
to other material.
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written form, so that hireq, tsere, and segol are the “one dot,” “two dot,”
and “three dot” marks respectively.28
Communicative approaches to language acquisition often introduce
new language concepts inductively in context before offering deductive
explanation, and this is certainly true of Gu Xibolaiyu Jiaocheng. Even
though communicative exercises inevitably produce “inauthentic” (that
is, non-biblical) text, a positive aspect of willingness to interact with
as-yet unexplained elements of language is freedom to engage more
“authentic” (biblical) text at length and at relatively early stages in the
course. For example, by the end of the first volume of Gu Xibolaiyu
Jiaocheng, students will have learned most of the vocabulary and the
majority of the morphological, grammatical, and even some of the
syntactical features of Gen 1:1-2:3 in order to read this text. Even so,
coverage is not exhaustive. Thus the word ( מרחפתa Piel participle)
from Gen 1:2 appears already in Lesson 9, though student
understanding of the verbal system by this point only includes qatal and
wayyiqtol verbs in their Qal forms. In fact, students do not encounter
explicit teaching upon the participle and the Piel binyan until Lesson
25 in volume 2 and Lesson 44 in volume 3 respectively. Yet an outline
of the Hebrew binyan system including the full set of its possible
conjugations appears already in Lesson 9 with מרחפת, along with
memory expressions that list them by their one-character Chinese
names for use in advance of future learning.
As students’ command of Biblical Hebrew grammar broadens, Gu
Xibolaiyu Jiaocheng delves into deeper levels of grammatical detail,
such as the minor derived binyanim and Masoretic accents.
Simultaneously, pictures with Hebrew captions, songs with lyrics
drawn from biblical text, continuing readings from Genesis, and
lengthy biblical text samples outside of Genesis together construct a
positive feedback loop of “comprehensible input” for language
acquisition. 29 Learners with eyes to see may discern that the
Ibid., 1:13. Further, the three-dot qibbuts is 斜点符号, a “slanted dots mark.” Incidentally, naming
vowels according to dot placement revives a Masoretic practice. See Israel Yeivin, Introduction
to the Tiberian Masorah, trans. and ed. E.J. Revell, The Society of Biblical Literature Masoretic
Studies 5 (Atlanta: Scholars Press, 1980), 80. The author thanks David Marcus for this
observation.
29
The “Comprehensible Input Hypothesis” in second language acquisition holds that the most
effective paths toward second language acquisition maximize exposure to understandable,
authentic second language input (through listening and reading) that captures the interest of
28

112

HHE 19 (2017)

Callaham: Biblical Hebrew in Chinese

orchestration of biblical text selections in volume 3 plays out in a kind
of theological crescendo, and an exercise on the final page
incorporating 88 biblical titles for God serves as the course’s finale.30
By any measure, Gu Xibolaiyu Jiaocheng is a monumental
accomplishment. The grammar employs innovative instructional
techniques grounded in second language acquisition theory to convey a
significant body of learning that exceeds typical expectations of breadth
and depth in elementary Biblical Hebrew courses. The appendices of
the three volumes contain a wealth of information beyond the expected
exhaustive paradigm charts, including two-way Chinese-Hebrew
glossaries as well as categorized Chinese-English glossaries to facilitate
Chinese and English-language collaboration in Hebrew scholarship.31
Perhaps the field of Biblical Hebrew instruction could even receive
lively stimulus from a translation of Gu Xibolaiyu Jiaocheng into
English, with all of the effects of language defamiliarization laid bare
before its new readers.
A NOTE ON COMMUNICATIVE LANGUAGE ACQUISITION AND LANGUAGE (AND

CULTURE) DEFAMILIARIZATION

Before applying lessons from the above discussion to non-Chinese
language teaching contexts, it is helpful to pause in order to touch upon
cultural implications of a central premise: that defamiliarization enables
rethinking of that which is familiar by shifting to an altogether fresh
frame of reference. Indeed, teaching Biblical Hebrew through
communicative, inductive, and activity-based methods in a Western
cultural setting may defamiliarize teaching method for many teachers,
for very few professors received their own ancient language training
this way. For the Western teacher, valuable new pedagogical insights
can then follow from defamiliarizing Biblical Hebrew instruction
through adoption of less deductive teaching methods.
That said, venturing across linguistic boundaries to teach speakers of
different languages normally requires teachers to bridge concomitant
cultural divides, for language and culture link tightly together.
students within a low-stress environment. See Stephen D. Krashen, Principles and Practice in
Second Language Acquisition (New York: Pergamon, 1982).
30
Xishui Writing Group, 3:217.
31
Xishui Writing Group, 1:280–295. The Chinese-English terminological glossary is even
sufficiently encyclopedic that it lists names of luminaries in the history of Hebrew linguistics such
as Gesenius 格泽尼乌斯 (Gézéníwūsī) and Eliezer Ben-Yehuda 本－耶胡达 (Běn-Yéhúdá).
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Recognition of the cultural embeddedness of language should check the
uncritical adoption of teaching methods that “work” in a Western
setting but that may function differently in non-Western practice.
Indeed, culturally-based attitudes towards teaching methodology may
not differ merely in degree, but can even approach diametric
opposition. For example, mainstream Western academic works are
essentially dismissive of the Grammar-Translation approach typified
by the Pratico/Van Pelt and Seow teaching grammars, employing words
such as “agonizing” and “tedious” to describe students’ learning
experience. 32 Yet perhaps surprisingly, non-Western evaluation of
explicit, direct, deductive grammar instruction is instead contrastingly
positive, even to the point of describing Grammar-Translation as
“indispensable.” 33 Contrary to common Western predispositions, in
extreme cases non-Westerners may view more communicative
instructional approaches (such as those of Gu Xibolaiyu Jiaocheng) as
evidence of linguistic imperialism: an asserted “correct” teaching
philosophy that one must accept without due regard for cultural norms
that vary from those of the West. 34 In order to focus upon lessons
learned from language defamiliarization in the three surveyed Chineselanguage teaching grammars, the present study sets aside the vexed
question of how to determine the proper mix of deductive and nondeductive approaches within one’s teaching strategy in a particular
socio-linguistic setting.

Edward M. Anthony and William E. Norris, “Method in Language Teaching,” ERIC Focus
Reports on the Teaching of Foreign Languages 8 (New York: Modern Language Association of
America, 1969), 4; Jack C. Richards and Theodore S. Rodgers, Approaches and Methods in
Language Teaching, 2nd ed. (New York: Cambridge University Press, 2001), 6–7.
33
Xiao Hui, “The Indispensable Role of the Grammar-Translation Method in Modern Foreign
Language Teaching and Learning–Empirical Analyses,” CELEA Journal 27 (2004): 116–119. For
a non-Western perspective on learning see Zhenhui Rao, “Understanding Chinese Students’ Use
of Language Learning Strategies from Cultural and Educational Perspectives,” Journal of
Multilingual and Multicultural Development 27 (2006): 491–508. For a non-Western perspective
on teaching see Raqib Chowdhury and Phan Le Ha, “Reflecting on Western TESOL Training and
Communicative Language Teaching: Bangladeshi Teachers’ Voices,” in Asia Pacific Journal of
Education 28 (2008): 305–316.
34
Khoa Anh Viet, “Imperialism of Communicative Language Teaching and Possible Resistance
against It from Teachers in Vietnam as an English Foreign Languages Context,” VNU Journal of
Science, Foreign Languages 24 (2008): 167–174.
32
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REFLECTION ON LESSONS FROM LANGUAGE DEFAMILIARIZATION
Returning primary attention to language, one may recall that the present
study isolates four strategies that Chinese translators and authors use to
teach Hebrew grammatical concepts: functional description,
substitution, analogy, and use in linguistic context. These strategies are
most useful when elements of grammar in Biblical Hebrew do not align
closely in meaning with similar expressions in the language of
instruction. Thus recourse to these strategies is not particularly urgent
in an English-language classroom when teaching the Hebrew article,
for the Hebrew article and the English definite article are not only the
same grammatical category, but also overlap significantly in meaning.35
Conversely, a Hebrew grammatical concept that lacks a direct parallel
in the language of instruction calls for creative use of one or more of
the four strategies to teach the concept within a given modern language
setting.
Functional description is somewhat of a default approach within
teaching grammars of Biblical Hebrew, and it is perhaps the very
purpose of reference grammars: to use the medium of the reader’s
language to explain the function of elements of Biblical Hebrew
grammar. Despite the ubiquity of functional description, this common
teaching method actually offers the least assistance to the student.
Functional description holds Biblical Hebrew at an arm’s length of
abstraction, so to speak, rather than drawing it closer through use of
anchoring concepts within the student’s own language. Now in the end,
there may be no such points of contact that a teacher can exploit, as in
the case of the binyan system of Hebrew. While the binyan system is a
shared characteristic of Semitic languages, there is nothing remotely
similar in English, or in Chinese for that matter.36 Even so, the binyan
35

Even in cases of significant overlap in meaning and function, it is important to remember that no
features in languages of instruction precisely mirror similar features in Biblical Hebrew, in that
the semantic and syntactical logic of each language differs. Thus the concepts of definiteness of
nouns in English and Biblical Hebrew are not exactly the same. See Peter Bekins, “NonPrototypical Uses of the Definite Article in Biblical Hebrew,” JSS 63 (2013): 225–240.
36
Sabatino Moscati et al., An Introduction to the Comparative Grammar of the Semitic Languages:
Phonology and Morphology, PLO n.s. 6 (Wiesbaden: Harrassowitz, 1980), 122-130. Apparently
a number of (non-Semitic) African languages modify verbs with affixes that carry binyan-like
themes of meaning. See Elewani Bethuel Farisani, “African Indigenous Languages and the
Teaching and Learning of Biblical Hebrew,” Journal of African Christian Thought 9 (2006): 52–
55, esp. 53–54.
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system is the means through which Biblical Hebrew communicates
passive voice, which is a feature common to English, Chinese, and
many of the world’s languages. 37 Mention of passive voice should
therefore appear early in any functional description of Hebrew
binyanim if the language of instruction has passive voice. Mercifully,
many features of Biblical Hebrew grammar are not as alien to speakers
of English or Chinese and other [non-Semitic] instructional languages
as the binyan system may be. In these cases, teachers should build upon
a foundation of functional description by employing further strategies
of substitution, analogy, and use in linguistic context to elucidate points
of Biblical Hebrew grammar.
Substitution serves well when there is some structure in the language
of instruction that does not derive from the same grammatical category
but still approximates some Hebrew language structure. An English
example is the substitution of quotation marks for the direct discourse
marker לאמר.38 Yet whenever teachers employ a ready substitution such
as this, it may be helpful to remind students that no one-for-one crosslinguistic substitution perfectly conveys totality of meaning. That is to
say, the direct discourse marker  לאמרis not identical to an English
quotation mark. Brief discussion on the introductory clause of Gen
2:16, ויצו יהוה אלהים על־האדם לאמר, may illustrate this point. Using the
word “saying” to render the direct discourse marker  לאמרcan generate
a translation like “And the LORD God commanded the man, saying.”39
While this clause is grammatically acceptable in English, the idea of
speech is already present in “commanded,” resulting in a somewhat
unnatural redundancy. A “quotation mark” translation of  לאמרremoves
this redundancy. Yet, in other languages, such as Chinese, use of two
Some languages lack passive voice. See Edward L. Keenan and Matthew S. Dryer, “Passive in
the World’s Languages,” in Timothy Shopen, ed., Language Typology and Syntactic Description,
2nd ed., 3 vols. (Cambridge: Cambridge University Press, 2007), 1:325–361, esp. 329. Apparently
the challenge of teaching the Hebrew binyan system is particularly acute in Melanesia, where
passive voice is absent in 228 out of 230 Oceanic languages spoken there (including Tok Pisin,
the official language of Papua New Guinea). See Phil King, “Linguistic Reflections on Teaching
Hebrew in a Melanesian Context,” Language & Linguistics in Melanesia 30/2 (2012): 8–30, esp.
12, 15-16.
38
Page H. Kelley, Biblical Hebrew: An Introductory Grammar (Grand Rapids: W.B. Eerdmans,
1992), 182.
39
This is the JPS (1985) translation. Incidentally, the Septuagint also reflects this literalistic
translation strategy, rendering  לאמרas λέγων.
37
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verbs of speech is actually more natural than reducing  לאמרto the status
of punctuation.40
With analogy a teacher can explain a Biblical Hebrew linguistic
structure that may be absent in the language of instruction through a
concept (not a discrete structure) that is present in some way. Seow’s
teaching grammar draws upon the aspect-prominence of Chinese to
teach the aspect-related meaning of the qatal verb conjugation by
analogy. Even for grammatical concepts traditionally explained by
substitution, complementary use of analogy may help clarify
explanations for students. An illustration of the value of analogy lies in
explanation of the paronomastic use of the Biblical Hebrew infinitive
absolute. Substitution of an adverb of certainty seemingly explains the
familiar construction “ מות תמותyou shall surely die” well. Yet there are
plenty of paronomastic infinitive constructions in the Hebrew Bible for
which literary context does not permit a meaning of epistemic
“certainty,” such as use in commands in concert with imperatives.
Other substitutions like “you must!” with commands seem to provide a
rather ad hoc translation for these infinitive absolutes, and unwieldy
lists of substitutions accompanied by functional descriptions inevitably
result.41 Yet a simpler, concept-level analogy draws upon the language
concepts of verb focus and modality. Verb focus directs reader or
listener attention upon the verb in an utterance, and modality concerns
any degree of potential or illocutionary force associated with the verbal
action. Thus verbal intonation and use of bold type in print (as in “you
shall surely die!”) can convey the meaning of the paronomastic
infinitive construction in English. 42
See for example the Chinese Union Version (和合本) translation of 1919: 耶和华神吩咐他说.
Here there is both the verb of command 吩咐 and of speech 说. Recent translations are similar,
such as the Chinese Contemporary Bible (当代译本) of 2010.
41
See for example Seow, A Grammar for Biblical Hebrew, 250–251; ibid., Xibolaiwen [Shengjing]
Yufa Jiaocheng, 215–217. Characteristically, Gu Xibolaiyu Jiaocheng supplies a mnemonic
device to enable recall of a list of infinitive absolute uses. See Xishui Writing Group, 2:185.
42
On verb focus and the infinitive absolute see Walter Groß, Die Satzteilfolge im Verbalsatz
alttestamentlicher Prosa: Untersucht an den Büchern Dtn, Ri und 2Kön, FAT 17 (Tübingen:
J.C.B. Mohr, 1996), 85, 146 n. 12, 162, 228-229. For a detailed exploration of the interaction
between the infinitive absolute and modality, see Scott N. Callaham, Modality and the Biblical
Hebrew Infinitive Absolute, AKM 71 (Wiesbaden: Harrassowitz, 2010). Friedman advocates
italics for translating the paronomastic infinitive construction in Richard Elliott Friedman, “He
Shall Surely Die: Translating the Emphatic in Biblical Hebrew” (paper presented at the annual
meeting of the SBL, Atlanta, Ga., November 22, 2003).
40
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Both the Seow grammar and Gu Xibolaiyu Jiaocheng effectively
employ use in linguistic context. The ideal linguistic context is that of
the Hebrew Bible, because biblical text is “authentic” Biblical Hebrew
by definition. Yet immediate immersion into Biblical Hebrew text is of
little help to beginners – the students who use teaching grammars –
because it is not yet a form of comprehensible language input. Thus
Seow only introduces paragraph-length translation exercises after
training students to use a dictionary.43 Yet problematically, there are no
Biblical Hebrew lexica in Chinese other than textbook glossaries. For
this reason and likely others, Gu Xibolaiyu Jiaocheng selects a different
means of providing linguistic context. From the very first lesson,
vocabulary contains not only isolated words but full sentences. As
mentioned previously, the disadvantage of this practice is the use of
“inauthentic” (that is, non-biblical) text to enable communicative use
of the language, as well as exceedingly rare biblical words like “( עטiron
stylus”) that in Modern Hebrew now denotes an item found in every
classroom: a “pen.” Fuller discussion of use in linguistic context would
require revisiting the question of the appropriateness of communicative
language acquisition methods in a given instructional setting, which
exceeds the scope of this study. Yet despite varying approaches toward
use in linguistic context, both the Seow grammar and Gu Xibolaiyu
Jiaocheng advance toward the same goal: the interpretation of the text
of the Hebrew Bible. With or without the aid of the textbooks reviewed
in this essay, and in whatever linguistic and cultural context in which
they may find themselves, teachers should keep this objective of
biblical interpretation foremost in mind.
CONCLUSION
The present study critically reviews three Chinese-language teaching
grammars of Biblical Hebrew in an exercise of language
defamiliarization. Since Biblical Hebrew, Chinese, and Indo-European
languages like English are all quite different from each other, Chinese
translators and authors often must teach Biblical Hebrew grammatical
concepts differently from familiar English-based approaches. The study
discerns the Chinese teaching grammars’ use of teaching by functional
description, substitution, analogy, and use in linguistic context.
43

Seow, A Grammar for Biblical Hebrew, 46–52; ibid., Xibolaiwen [Shengjing] Yufa Jiaocheng,
41–46.
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Afterward appears a brief review of these methods that suggestively
demonstrates the value of intentional integration of the four abovementioned approaches into all aspects of one’s teaching, especially in
ways not commonly seen in contemporary teaching grammars of
Biblical Hebrew. Reconsidering one’s teaching afresh in this way holds
promise for striking an elusive balance: explaining elements of Hebrew
grammar in a given instructional language through pragmatic pedagogy
without sacrificing theoretical accuracy.
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ABSTRACT
This article will explore how one may employ communicative language teaching
for Biblical Hebrew (BH) to take advantage of learner preferences rooted in orality,
with the end result of increased effectiveness in language learning. Based on the
research that has been done regarding the learning preferences of students in an
oral-based culture and based on classroom experience in Ethiopia, this report will
show that a communicative approach to teaching BH is very effective for students
from an oral-based culture. After introducing the learning preferences of students
from an oral-based culture and defining communicative language teaching, the
discussion will then move to a field report, highlighting the successful use of a
communicative approach for teaching BH to students in Ethiopia. The article
concludes with a discussion of the implications for teaching BH in print-based
cultures, such as those found in the Western world.

INTRODUCTION
This article will explore how one may employ communicative language
teaching for Biblical Hebrew (BH) to take advantage of learner preferences
rooted in orality, with the end result of increased effectiveness in language
learning. In 1982, Walter Ong published his ground-breaking work Orality
and Literacy, describing some fundamental differences between oral-based
cultures and print-based cultures, particularly in their approaches to learning
and processing information. This has led to significant changes in how
students from oral-based cultures are taught. Modern language programs have
employed the Communicative Language Teaching (CLT)1 approach for some
time, but it is only recently being adopted in the classrooms of classical and
ancient (“dead”) languages, usually with positive results.2 Instructors of
1
2

See below for a discussion of CLT.
See, for example, John Gruber-Miller, editor. When Dead Tongues Speak: Teaching Beginning Greek and
Latin (Oxford: Oxford University Press, 2006); Paul Overland, “Can Communicative Methods Enhance
Ancient Language Acquisition?” Teaching Theology and Religion 7:1 (2004): 51–57; and Paul Overland,
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ancient languages have by and large used the traditional Grammar-Translation
Method3 for teaching BH. However, over the past decade especially, more BH
instructors have started experimenting with methods that fall under the
umbrella of CLT, and several new CLT-based grammars for BH have been
published or will be published soon.4
Based on the research that has been done regarding the learning preferences
of students in an oral-based culture and based on classroom experience in
Ethiopia, this report will show that a communicative approach to teaching BH
is very effective for students from an oral-based culture. After introducing the
learning preferences of students from an oral-based culture and defining
communicative language teaching, the discussion will then move to a field
report, highlighting the successful use of a communicative approach for
teaching BH to students in Ethiopia. The final section will discuss the
implications that this success may have for cultures that are primarily printbased, such as those found in the Western world.
PREFERENCES OF LEARNERS FROM AN ORAL CULTURE
To fully understand the implications of teaching BH in an oral culture, it is
important to understand orality and the learning preferences of students from
an oral-based culture as compared with literacy and the learning preferences
of students in print-based cultures. According to Ong, a primary oral culture
refers to “a culture totally untouched by any knowledge of writing or print.” 5
Oral cultures communicate primarily and often exclusively by means of
speaking and listening and not reading and writing. By contrast, print-based

3

4

5

Lee Fields, and Jennifer Noonan, “Can Communicative Principles Enhance Classical Language
Acquisition?” Foreign Language Annals 44:3 (2011): 583–598.
The Grammar-Translation Method is characterized by explicit grammar explanations (usually using
metalinguistic/grammatical terms) followed by a bilingual vocabulary list and student translation exercises.
The lessons in the GT Method focus on grammatical structures, and a syllabus based on the GT Method
proceeds systematically through the grammatical structures of the language, beginning with the simplest
and ending with the most complex, much like a reference grammar. See Alice Omaggio Hadley, Teaching
Language in Context (3rd ed., Boston: Heinle & Heinle, 2001), 107 and Jack C. Richards and Theodore S.
Rodgers, Approaches and Methods in Language Teaching: A Description and Analysis (Cambridge:
Cambridge University Press, 1986), 4.
See, for example, Paul Overland, Learning Biblical Hebrew Interactively, 2 vols. (Sheffield: Sheffield
Phoenix Press, 2014); Hélène M. Dallaire, Biblical Hebrew: A Living Language (CreateSpace Independent
Publishing Platform, 2016)); and a more hybrid approach: John A. Cook and Robert D. Holmsteadt,
Beginning Biblical Hebrew: A Grammar and Illustrated Reader (Grand Rapids: Baker, 2013). Randall
Buth’s materials (Living Biblical Hebrew [Jerusalem: Biblical Language Center, 2007]) are often adapted
and used in a CLT classroom.
Walter J. Ong, Orality and Literacy: The Technologizing of the Word (London: Routledge, 1982, 2012),
11.
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cultures rely heavily on reading and writing. While these differences appear
to be superficial, research has shown that the ability to read and write affects
how people in these cultures process information.6 Since a purely oral culture
would cease to be “exclusively oral” as soon as a Hebrew teacher arrived with
printed materials, the discussion will focus on what are known as “oral-based
cultures.” An oral-based culture is a culture significantly characterized by
residual oral thought processes, despite present contact with, and use of,
writing and print. Therefore, there is overlap between orality and literacy; the
two are not mutually exclusive. However, people who are literate (able to read
and write) in a primarily oral culture often maintain traits of orality and
continue to be oral-preference learners. At least 80% of the world’s population
is made up of oral-preference learners.7
The chart below summarizes some of the learning preferences of students
from an oral-based culture, contrasted with the preferences of students from a
print-based culture.
Table 1: Learning preferences of students from oral- and print-based
cultures8
Category
Dialogue

Oral Art

Experience

Oral Learners’
Preference
Learn mostly in dialogue
with others, often
communicate in groups
Appreciate clarity/style of
speech through oral art
forms (for example,
stories, proverbs, songs,
drama)
Learn best when teaching
is connected to real
events, people, and
struggles of life

Print Learners’
Preference
Learn mostly alone, often
communicate one to one
Appreciate clarity/validity
of reasoning through
interesting literature

Learn by examining,
analyzing, comparing, and
classifying principles that
are removed from actual

Ong, Orality, 50, 55; Grant Lovejoy, “The Extent of Orality: 2012 Update,” Orality Journal 1:1 (2012): 31.
Charles Madinger, “A Literate’s Guide to the Oral Galaxy,” Orality Journal 2:2 (2013): 19; Lovejoy,
“Extent of Orality,” 31.
8
Table from W. Jay Moon, “Understanding Oral Learners,” Teaching Theology and Religion 15:1 (2012):
31.
6
7
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View matters in the
totality of their context,
including everyone
involved (holistically)
Mnemonic devices like
stories, symbols, songs,
rituals, repetition serve as
valuable memory aids
Respond to a speaker and
participate in a
storytelling event

people and struggles (events
are examples)
View matters abstractly and
analytically
(compartmentally)
Written words can be
recalled later; therefore,
value brevity and being
concise. Stories merely
help illustrate points
Read alone and listen
quietly

As one can see, there are some important differences in the learning
preferences of individuals from oral-based cultures and individuals from
print-based cultures. The discussion will return to these preferences in the
field study below, focusing particularly on the areas of dialogue, oral art,
experience, and mnemonics.
COMMUNICATIVE LANGUAGE TEACHING
Having covered orality and oral-preference learners, it is now important to
examine communicative language teaching (CLT) with specific examples
from the communicative textbook Learning Biblical Hebrew Interactively
(Sheffield: Sheffield Phoenix Press, 2014) by Overland that was used in
Ethiopia to teach BH as described in the field report below. Rather than
focusing on the mastery of structures, CLT focuses on the functional and
communicative potential of the language. Teaching the student to
communicate meaning is the first priority of instruction, with
contextualization being an important corollary. Teachers create real-world
tasks to help promote student learning. While immersion is an important goal,
proponents of CLT recognize that judicious use of L1 can be beneficial, and
translation may at times be the best way for the student to learn a particular
item. Language teaching then becomes communicative when the curriculum
is structured around communicative functions so that students will be able to
exchange increasingly complex messages that qualify as meaningful.
Function, content, meaning, student interest and preference all contribute to
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determine the sequence of learning. This structure results in a functional
syllabus for the class and/or textbook which is quite different from the
grammar-driven syllabus found in the Grammar-Translation Method.9
To expand on this definition, a “communicative function” refers to a
scenario requiring communication about a circumstance, which to some
degree will be common to human experience (e.g., introducing oneself, asking
someone to go on an errand, talking about one’s work, searching for missing
objects, or describing travel plans). Furthermore, a message becomes
“meaningful” (a) when the interlocutors have a vested interest in the message
and (b) when the participants have a degree of control over the message’s
content. The opposite of meaningful communication would be “display
sentences” that simply illustrate accurate grammar and syntax without regard
to any real-life usefulness or personal connection with the lives of learners.
The exchange of meaningful communication may be oral or written.
There are several aspects of Overland’s grammar that make it
communicative. First, it includes a functional syllabus with a serialized story
that unfolds through the course of the textbook as each new episode links the
current subunit to what comes before and after. In a functional syllabus, each
chapter focuses on a communicative function, such as “Getting acquainted,”
“Sharing memories of yesterday,” and “Conveying an apology.” The grammar
is taught as an integral part of learning to communicate with others in each of
these real-life scenarios. Below are sample questions and answers from the
activity “On or under?” in Unit 2. The instructor asks the students where an
object is located or asks the student to place an object in a particular location.
While the focus of the activity is on the communicative task of locating and
moving objects, the students are learning and reinforcing basic imperatives,
prepositions (with and without the definite article), the direct object marker,
and some incidental vocabulary.
Example 1: “On or Under?”10
?11אַ יֵּה הַ לָּחֶ ם
הַ לֶחֶ ם עַ ל־הַ שֻּׁ לְ חָּ ן׃
?מַ ה־בַ כְ לִ י
אֶ בֶ ן בַ כְ לִ י׃

Where is the bread?
The bread is on the table.
What is in the container?
A stone is in the container.

Inquiry א
Reply א
Inquiry ב
Reply ב

See Omaggio Hadley, Teaching Language, 116–118 and Richard and Rodgers, Approaches, 64–86.
Overland, Learning Biblical Hebrew, 1:154–155.
11
Pausal spelling due to its position at the end of the sentence.
9

10
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Put the bread on the table.
Put the stone into the
container.

 ִשי ִמי אֶ ת־הַ לֶחֶ ם עַ ל־/  ִשיםInstruction א
הַ שֻּׁ לְ חָּ ן׃
 ִשי ִמי אֶ ת־הָּ אֶ בֶ ן בַ כְ לִ י׃/  ִשיםInstruction ב

As a part of the functional syllabus in this curriculum, vocabulary, grammar,
and dialogic activities are woven into a serialized story fancifully spun out of
the biblical Jonah account. In this way new vocabulary and grammar appear
within a meaningful context. Frequent story illustrations provide visual
context as well. Example 2 includes two panels of the Jonah story that appears
in Unit 1. (Note: The panel on the right should be read first.)
Example 2: “God is looking for a prophet” 12

(i) 2

קּום… לְֵּך אֶ ל־נִינְוֵּ ה׃

][א׳

אֲ נִי ְמבַ ֵּקׁש נָּבִ יא׃

][א׳

!אֲ נִי נָּבִ יא

][נ׳

In addition to the functional syllabus with a serialized story, the textbook
includes activities that encourage and often require meaningful
communication, including both meaningful input and meaningful output.
Concerning meaningful input, Krashen observes: “The goal is to focus the
12

Overland, Learning Biblical Hebrew, 1:95.
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student entirely on the message; this requires the use of topics and activities
in which real, not just realistic, communication takes place.”13 Krashen also
notes that “[t]he best input is so interesting and relevant that the acquirer may
even ‘forget’ that the message is encoded in a foreign language.”14 In
Overland’s grammar, L2 input is provided through a variety of avenues,
including aural, kinesthetic, and visual, resulting in a blend of multiexperiential inputs.
One of the activities in Unit 2 of the textbook helps a student learn how to
give directions to a classmate. The student receives meaningful L2 input first
in the form of the “Model” (Example 3) – a sample, showing how the
communication can appear.
Example 3: “Go to the great city!”15
Go to the great
city!
Return!

 לְ כִ י אֶ ל־הָּ עִ יר/ לְֵּך
הַ גְ דֹולָּה׃
 ׁשּובִ י׃/ ׁשּוב

Instruction
א
Instruction
ב

In that same activity the student also receives meaningful L2 input through a
list of locations and objects found in the classroom. The model “directions”
and list of locations would be read aloud (giving aural input). The labels of
the listed elements would individually be posted on the corresponding pieces
of furniture or on pictures located about the classroom (giving visual input).
Example 4: “Go to the great city!” [locations]16
 לְ כִ י אֶ ל־הַ ֶדלֶת הָּ חֲ זָּ ָּקה׃/ לְֵּך
 לְ כִ י אֶ ל־כִ סֵּ א־הַ מֶ לְֶך׃/ לְֵּך
 לְ כִ י אֶ ל־אֳ ִניַת־הַ מֶ לְֶך׃/ לְֵּך
י־ׁשֹלום׃
ָּ ֵּ לְ כִ י אֶ ל־מ/ לְֵּך
 לְ כִ י אֶ ל־ ֶלחֶ ם־הָּ ִא ָּשה׃/ לְֵּך
 לְ כִ י אֶ ל־־כֶ סֶ ף־הָּ ִאיׁש׃/ לְֵּך

 לְ כִ י אֶ ל־הָּ עִ יר הַ גְ דֹולָּה׃/ לְֵּך
 לְ כִ י אֶ ל־עִ יר טֹובָּ ה׃/ לְֵּך
 לְ כִ י אֶ ל־כְ לִ י ָּקטָּ ן׃/ לְֵּך
 לְ כִ י אֶ ל־הָּ אֶ בֶ ן הָּ ָּרעָּ ה׃/ לְֵּך
 לְ כִ י אֶ ל־הַ שֻּׁ לְ חָּ ן הַ ָּגדֹול׃/ לְֵּך
 לְ כִ י אֶ ל־כִ סֵּ א כָּ בֵּ ד׃/ לְֵּך

Overland’s textbook also includes L2 output activities that are meaningful.
According to Lee and VanPatten, to qualify as meaningful output, the learner
Stephen Krashen, The Input Hypothesis: Issues and Implications (New York: Longman, 1985), 56.
Stephen Krashen, Principles and Practice in Second Language Acquisition (New York: Pergamon, 1982),
66.
15
Overland, Learning Biblical Hebrew, 1:161.
16
Overland, Learning Biblical Hebrew, 1:162.
13
14
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must have control over whatever response is evoked and may provide new
information during the exchange.17 Output activities often take the form of
brief, guided dialogues with the instructor or with other classmates. An
example of one such brief exchange occurs in Unit 3, when a group of students
strike a pose and then invite classmates to describe what action they suppose
their group is demonstrating.18 Meaningful L2 output also can take the form
of recurring class navigation expressions such as “I wish to ask a question,”
“Please repeat,” or “I don’t understand.” These expressions, termed “tools for
conversational management” by Krashen,19 are supplied to both instructor and
student in the target language, for them to use as often as needed.
ETHIOPIA SUCCESS
In the summer of 2014, I [Jennifer Noonan] had the privilege of teaching firstyear Biblical Hebrew at Evangelical Theological College in Addis Ababa,
Ethiopia, to 15 wonderful Ethiopian students. Through the generosity of Paul
Overland and Sheffield Phoenix Press, we were able to use the communicative
grammar Learning Biblical Hebrew Interactively just prior to its publication.
To say that I was surprised by the students’ success is an understatement,
especially considering the challenges we faced. First, I was teaching BH in
English to students who spoke Amharic as their first (and sometimes second)
language. Second, we were cramming a full year’s worth of Hebrew
instruction into 6 weeks with no breaks. However, in spite of these challenges,
the students learned well. A large percentage of the students earned A’s, wrote
successful exegesis papers as a final project, and consistently scored high on
translation exams – and all of this produced in English, their second (or third)
language. Not only did the students successfully complete the course, but I
have seen evidence of retention of the language through correspondence with
former students.
In addition to their academic success, the students responded to the course
very positively. In the course evaluations, most gave ratings of 5 out of 5 on
the survey questions, with just a few scattered 4’s. The additional comments
on the evaluations also illuminate their enjoyment and satisfaction with the
class, the textbook, and the methodology:

James F. Lee and Bill VanPatten, Making Communicative Language Teaching Happen (2d ed.; Boston:
McGraw-Hill, 2003), 54 and 121.
18
Overland, Learning Biblical Hebrew, 1:223–224.
19
Krashen, Principles and Practice, 139.
17
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 “The class was very much interactive and many of us were able to join in
easily.”
 “The Interactive Book made it easy to learn.”
 “I would give the success of all of us to the teaching method the instructor
used. I bet the subject [wouldn’t have been] very easy – [if] it was not of
her wonderful teaching method.”
 “I’m very glad [for] your teaching methodology.”
 Listed as a strength of the course: “Textbook is interactive.”
In addition to the strong feedback from these formal evaluations, I could tell
that the students were enjoying the experience in class, and they would
periodically tell me as much. Part-way through the class, the two oldest
members of the class approached me to tell me how much the communicative
teaching method aided their learning. They knew that they were at a
disadvantage because of their age and had been apprehensive about taking the
class, but they genuinely appreciated the way the course was taught. That
meant a lot to me, especially coming from the “elders.”
While there are a number of factors that aided in the success of the
students,20 the following discussion will focus on three areas of successful
interaction between the oral-based culture of the students and the
communicative approach used to teach BH. While all of the Ethiopian
students can clearly read and write well, they still live in a culture that is oralbased, putting them on the “oral” end of the continuum between “oralpreference learners” and “print-preference learners.”
The first area of interaction between their oral culture and the
communicative teaching approach is that of oral art and mnemonics.
Storytelling is an integral part of an oral-based culture, and good stories,
poems, and proverbs are passed down for generations. Often, there is a
professional story-teller in such cultures whose job is to preserve and perform
these oral art forms. The stories and proverbs are more than just entertainment,
however; they often encapsulate the collective knowledge of the community
and serve as mnemonic devices. Without writing of any kind, oral
communities necessarily rely heavily on mnemonic devices such as “stories,
symbols, songs, rituals, and repetition.”21 In a print culture, on the other hand,

20

Other factors in the success of the students include the similarities between Amharic, the native language
of most of the students, and Hebrew (both being Semitic) and the high level of motivation the students had,
given that Hebrew had not been offered at the school in many years.
21
Moon, “Understanding Oral Learners,” 31.
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written words can be referenced later, so print-preference learners “value
brevity and being concise. Stories merely help illustrate points.”22
Being a part of an oral-based culture, the students in Ethiopia loved the
stories in the textbook, and found the contextualized dialogues, vocabulary,
and grammar to be helpful. In the first story of the text, “I have a stone,”23
there is an embedded joke. As we studied it together on the first day of class,
I got two surprises: 1. When we read through the story the first time, one of
the students laughed out loud (loudly) at the embedded joke. 2. When I asked
for volunteers to act out the story after reading through it once, I got quick
responses from the students. They were eager to participate in the story. (See
above, regarding participation.) They continued to enjoy the serialized Jonah
story through the rest of the class. They seemed to connect with it on a deeper
level than print-preference learners would have.
The second area of interaction between oral-preference learners and the
communicative approach to teaching Hebrew is dialogue. Oral learners prefer
to learn in dialogue with others, often communicating in groups, while print
learners prefer to learn mostly alone or communicating one-on-one.24 The
Ethiopian students relished the interaction in class, whether it was engaging
in a Hebrew dialogue, working in pairs on a translation, playing a game, or
writing a story in Hebrew. Students continued the interaction outside of class,
studying together in groups. The communicative approach of this textbook
encourages this type of dialogue and community learning in ways that a
traditional grammar-translation approach does not.
The final area of interaction I’d like to highlight is experience, or as Ong
puts it, “Close to the human lifeworld”25 and “situational rather than
abstract.”26 Students in an oral-based culture learn best when teaching is
connected to real events, people, and daily life, while print-preference learners
learn by “examining, analyzing, comparing, and classifying principles that are
removed from actual people and struggles.”27 Within the context of language
learning, the print-preference learner is satisfied with abstract discussions of
grammar and so-called ‘display sentences’– examples that are grammatically
accurate but disconnected from the life experience of either the learner or the
teacher. On the other hand, discussions of grammar and display sentences
22

Ibid.
Overland, Learning Biblical Hebrew, 1:76–82.
24
Moon, “Understanding Oral Learners,” 31.
25
Ong, Orality, 42.
26
Ong, Orality, 49.
27
Moon, “Understanding Oral Learners,” 31.
23
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would appear to be uninteresting and/or unhelpful to an oral-preference
learner because these instructive elements are disconnected from his or her
life world. My experience in Ethiopia validated this point. The students found
the interactive approach of the class comfortable and enjoyable, likely due to
the practical nature of the exercises in the textbook, including such activities
as exchanging greetings and expressing preferences. In addition, new
vocabulary and grammar are embedded in each new episode of the Jonah
story, once again making the learning experience “close to the human
lifeworld,” in the words of Ong.
In conclusion, the students in Ethiopia, who belong to a more oral culture,
responded positively and learned well using the method employed by the
communicative textbook. This fits well with what is known about the
preferences of learners from an oral-based culture.
IMPLICATIONS FOR PRINT-BASED CULTURES
In closing, this section will highlight a few implications for those of us who
teach Hebrew in a print-preference culture. First, human beings all have a
disposition toward story hardwired into their brains.28 Marketing firms and
strategists have started to intentionally exploit this preference. Perhaps
language teaching should incorporate story and narrative more intentionally
as well.
Second, human brains are also predisposed to learn language through
speaking and listening. Speaking and listening skills precede reading and
writing skills in all cultures, even in print-based cultures. Language teaching
approaches should take this into consideration and incorporate more oral-aural
(that is, conversational) learning activities.
Finally, for those of us who are print-preference learners, solidly
entrenched in literacy, it is becoming increasingly important that teachers –
and language teachers in particular – relearn orality in order to effectively
teach oral-preference learners. Additionally, print-based cultures have a
growing population of learners who exhibit the learning preferences of what
is known as secondary orality. According to Ong, a secondary oral culture is
28

See, for example, recent research by Paul J. Zak and others that links exposure to narrative with release of
oxytocin in the brain: J.A. Barraza et al, “The Heart of the Story: Peripheral Physiology During Narrative
Exposure Predicts Charitable Giving, ” Biological Psychology (2015): 138–143, and B.K. Bracken et al,
“Physiological Synchronization is Associated with Narrative Emotionality and Subsequent Behavioral
Response,” in Foundations of Augmented Cognition, ed. D.D. Schmorrow and C.M. Fidopiastis, 3–13,
Advancing Human Performance and Decision-Making through Adaptive Systems: 8th International
Conference (Berlin: Springer, 2014).
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developing in the “present-day high-technology culture, in which a new
orality is sustained by telephone, radio, television, and other electronic
devices that depend for their existence and functioning on writing and print.”29
One might add to this list such recent developments as the internet, Facebook,
Skype, and texting. Ong goes on to say, “The electronic transformation of
verbal expression has both deepened the commitment of the word to space
initiated by writing and intensified by print and has brought consciousness to
a new age of secondary orality.”30 Further confirmation of this development
comes from a recent study by Moon of over 200 American seminary students
from a variety of cultural backgrounds over a 5-year period. In this study,
Moon found that slightly over half had a preference for oral learning.31 If oralpreference learners really do respond better to a communicative style of
language teaching, one’s teaching methodology should adapt accordingly.
CONCLUSION
Based on classroom experience in Ethiopia, a communicative approach to
teaching BH appeals to students in an oral-based culture and appears to be
highly successful in such a context. This aligns well with an understanding of
the learning preferences of individuals in an oral-based culture. However, a
communicative approach to language teaching should not be limited to use in
oral cultures. The approach has some inherent cross-cultural appeal. In addition,
as the Western, print-based cultures are transformed by media, they are
developing a level of secondary orality that is similar to other oral-based
cultures, and the increasing number of students influenced by secondary orality
will also find the method appealing and effective.
By profession, language teachers are privileged to help others gain access to
the world unlocked through the language of ancient Israel. Yet it is becoming
increasingly clear that in order to be effective teachers, if language students are
optimally to succeed as learners, there is yet another “language” that instructors
need to begin to learn. One might call it the “acquisition language” that is
optimally suited to the student – those avenues and pedagogies for presenting
the target language that will cause the student to respond, “When you teach it
in that manner, I can grasp it most effectively!” Like their Ethiopian
counterparts, increasingly North American students are telling their instructors,

Ong, Orality, 11.
Ong, Orality, 133.
31
Moon, “Understanding Oral Learners,” 31.
29
30
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“We learn most effectively along avenues compatible with orality, or, more
accurately, secondary orality.”
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הסטודנטים כמפעילים :פרויקט אמנות בכיתה
גילה פרידמן כהן

האוניברסיטה העברית

דברי רקע
במאמר זה אתאר פרויקט שנתתי לתלמידיי ברמת המתקדמים (רמה ה') בתכנית
לתלמידים מן המניין באוניברסיטה העברית .אלה סטודנטים שכבר לומדים קורסים
רגילים באוניברסיטה ,ועליהם לעבור את בחינת הפטור בעברית בסוף רמה ו' .פרויקט
ברמה ה' ,בדרך כלל ,כולל הרצאה בכיתה וחיבור מורחב המבוסס על חומר קריאה
בעברית.
הבחירה שלי בפרויקט אמנות התבססה הן על יעדים אקדמיים והן על התחשבות
במגבלות הזמן של תלמידיי .חיפשתי פרויקט בעל האפיונים הבאים:
 .1פרויקט שיחייב את התלמידים לקרוא ולכתוב בעברית ,להציג בעברית בפני הכיתה
ולהשתתף כצופים וכמגיבים בפרזנטציות של חבריהם לכיתה( .כלומר,
הפגנת יכולות בתקשורת פרשנית ,בתקשורת הצגתית ובתקשורת בין-אישית).
 .2פרויקט שיעניין אותם ,שיעורר מחשבה ,יפתח בפניהם עולם חדש – ושלא ידרוש
מהם הכנה רבה ,שלא יהיה עול ולא יכניס אותם למתח מיותר.
 .3פרויקט שיאפשר לי לעבור על החומרים לפני הפרזנטציה כדי שילמדו מהשיחות
אתי על אספקטים טובים של מה שהכינו וגם על בעיות בתוכן הפרזנטציה (על צורך
להשלים או לשנות) 1.היה לי חשוב גם  ,ילמדו מהשגיאות בעברית הכתובה ,הן
במצגת שיכינו והן בחיבור שיכתבו בסיום הפרויקט.
 .4פרויקט שיגרום לתלמידים בכיתה להגיב ,שיעורר מחשבה ורב-שיח – במקום
הרצאה שבה המרצה הוא ה"פעיל" והתלמידים פסיביים.
ברצוני לציין שלא ניסיתי לכלול בין השיקולים שלי רצון לחשוף את התלמידים
לתרבות ישראלית .בכוונה לא הגבלתי את החיפוש שלהם לאמנות ישראלית.
בקורסים אחרים ,ובמיוחד בחו"ל ,התמקדות באמנות ישראלית או יהודית בהחלט
מתאימה ורצויה.

למה דווקא אמנות?
היתרונות של השימוש בתמונות בכלל וביצירות אמנות בפרט כגירוי לחשיבה ולהבעה
מתוארים בספרות מחקרית ותיעודית ענפה 2.יצירות אמנות מהוות נושא מצוין
לפרויקט בקורס לעברית ברמת המתקדמים ,מכיוון שבדרך כלל אפשר למצוא
באינטרנט ובספרייה חומר קריאה בעברית ,המתייחס לאמנים ,לאסכולות באמנות,
לתקופות היסטוריות ולתרבויות שונות .בנוסף לכך ,העובדה שהסטודנטים רשאים
לבחור יצירה מתוך מגוון ענק של יצירות פירושה שכולם יכולים למצוא יצירה
שמדברת אל לבם.
 1לדיון תאורטי על יתרונותיהם של " "Learner-determined Lessonsר' את המאמר של קלאוס ברנדל:
Klaus Brandl, "Integrating Internet-based Reading Materials into the Foreign Language Curriculum:
–From Teacher- to Student-Centered Approaches," Language Learning & Technology (2002), 6 (3), 87
107. http://llt.msu.edu/vol6num3/brandl/default.html
 2ר' ,למשל ,את מאמרן של עדינה אופק ויערה שטיינהרט“ ,לדבר בעברית על שגאל :אמנות כתוכן וככלי בהוראה”,
) ,Hebrew Higher Education (NAPHכרך .162–157 .2007 ,12
http://www.naphhebrew.org/publication/hebrew-higher-education
אופק ושטיינהרט מאמצות את גישתם של  Abigail Housenואחרים" :אסטרטגיית חשיבה חזותית"
( , )Visual Thinking Strategyאשר התבססה על שיטות שפותחו במוזאון לאמנות מודרנית בניו יורק (.)MoMA
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THE INQUIRY METHOD

הפרויקט מבוסס על העקרונות של  ,Inquiry Teachingדהיינו שאילת שאלות
פתוחות במטרה לערב את כל התלמידים בלימוד .לשאלות פתוחות אין תשובה אחת
נכונה ,ולכן השאלות מעוררות מחשבה ומזמינות תגובה ואינטראקציה3.
במקרה שלנו הסטודנט המציג ישאל שאלות על יצירת אמנות שהוא בחר וחקר.
דף רקע תאורטי
להלן הדף שאני מחלקת לתלמידים בתחילת הקורס .אנחנו קוראים את הדף ביחד
בכיתה ,וכך אני מלמדת אותם מה עליהם לעשות בשני השלבים הראשונים של
הפרויקט .4אחר כך אני מדגימה את השיטה (ר' נספח ב' לאחת משתי ההדגמות
שהתלמידים רואים).
רקע תאורטי לפרויקט האמנות – רמה ה'
לפי הספרClassroom Confidential by Laurel Schmidt :
פעמים רבות מורים שואלים שאלה ,והם כבר יודעים את התשובה .הם רוצים שהתלמידים ייתנו את התשובה "הנכונה".
למשל :מהי עיר הבירה של ישראל? מהו צבע הקיר בחדר? שאלות כאלה אינן
גורמות לחשיבה.
סוקרטס היה אחד המחנכים הראשונים שהאמין שצריך לערב את התלמיד בלמידה .הוא עשה זאת באמצעות שאילת
שאלה טובה .הלמידה אצלו הייתה אינטראקטיבית .הוא שאל שאלות פתוחות ,ולא ציפה לתשובה אחת "נכונה".
המטרה הייתה לעורר חשיבה.

א'

ג'

ב'

במקום לשאול :מהי צורתו של העלה בתמונה א'?
יש לשאול :מה אתם רואים כשאתם מסתכלים בעלה הזה?
במקום לשאול :איך השתמשו בכלי בתמונה ב'?
יש לשאול :באילו דרכים יכלו להשתמש בכלי הזה? מי יכול היה להשתמש בכלי הזה?
במקום לשאול :מהו צבע הכדור בתמונה ג'?
יש לשאול :איך הייתם מתארים את הצבע?
שלושת השלבים העיקריים בניהול דיון הם :
 .1על השאלה הפותחת להיות פתוחה.
 .2אחר כך יש לשאול עוד שאלות או לבקש הבהרות ,למשל:
 הבהירו את מה שאמרתם. האם אפשר לראות את זה מבחינות אחרות? איזו הנחה הנחתם כשאמרתם ש?... על מה מבוססת תשובתכם? מהן ההשלכות של תשובתכם? .3יש להוסיף אינפורמציה  /תעודות  /סיפורים  /תמונות כדי להעמיק את מה שלמדו.
אפשר לסכם את מה שלמדו באמצעות רשימות ושרטוטים.
לא צריך למהר! נדרש זמן להתבונן ולחשוב!

 3אני נחשפתי לשיטה המתוארת כאן בקורס מקוון מומלץ מאוד ,המוצע ע"י  MoMAדרך  .Courseraשם הקורס:
" ."Art and Inquiry: Museum Teaching Strategies for Your Classroomר' את נספח א' :השאלון של .MoMA
https://www.coursera.org/learn/artinquiry
4
Laurel Schmidt, Classroom Confidential, Portsmouth, NH: Heineman, 2004, secret #5.
http://laurelschmidt.com/classroom_confidential.htm
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כשאנחנו מגיעים לסוף הדף ,אני מדגישה שלא צריך למהר ,ולא צריך לחשוש משקט.
מחקרים מראים שמורים נכנסים ללחץ אחרי שלוש שניות של שקט" .השקט הוא
ידידכם .החשיבה דורשת זמן ושקט"5.
מתי?6

הרחבה :למה להוסיף מידע? כמה להוסיף?
הרצאות מסורתיות על אמנות ,שבהן מדברים על הביוגרפיה של האמן ,על אסכולות
שונות ועל דרכים לנתח את היצירה ,מעוררות שאלה :האם המידע הזה מגביל את
היכולת של הצופה לראות את היצירה כפי שהיא ולפתח קשר בלתי אמצעי אתה? או
שמא הוא מעשיר את המפגש עם היצירה ,משפר את יכולת ההבחנה של הצופה ומוביל
להבנה עמוקה יותר? התשובה היא :המידע גם מגביל וגם מעשיר.
אחד התפקידים של התלמידים המציגים את היצירות שבחרו הוא לספק מידע
שיכול לגרות את התלמידים לגלות רבדים נוספים של משמעות .השפעת המידע על
הצופים תלויה במספר גורמים .ראשית ,באיזה מידע ובכמה מידע המורה מספק.
שנית ,בעיתוי – כלומר ,ביכולת של המורה להשחיל את המידע במקומות המתאימים
בדיון .אם מספקים את המידע מוקדם מדיי ,משתיקים את הצופים ומשתקים אותם;
אם מוסיפים את הכול בסוף בטון האומר" :בסדר .עכשיו אגלה לכם את הסיפור
האמיתי ,את הדרך הנכונה לראות את היצירה" – פוגעים בתחושה של יצירה עצמית
וקולקטיבית של משמעות7.
בנוסף לכך ,אם הצופים מקבלים הרבה מידע ,ורק בסוף הצפייה ,הם לא יוכלו לנצל
את המידע כדי לראות היבטים נוספים של היצירה תוך כדי התבוננות ביצירה ואולי
כדי לפרש את מה שכבר ראו בדרך אחרת( .למשל ,אם הם הבחינו בכבשה ,ואחר כך
אומרים להם שלכבשה יש משמעות סמלית בדת הנוצרית ,הם יוכלו לפרש את הכבשה
ואת התמונה בדרך אחרת) .לכן מומלץ לשבץ את המידע בנקודות הנכונות באמצע
הדיון הקבוצתי – כדי לקדם את הדיון וכדי להוסיף רבדים נוספים של משמעות8.
תיאור שלבי הפרויקט – דף לתלמידים
בתחילת הקורס אני מחלקת לתלמידים את הדף הזה וקוראת אותו יחד איתם:

5

Laurel Schmidt, p. 103.
Olga Hubard, "Productive Information: Contextual Knowledge in Art Museum Education",
Art Education, July, 2007.
גישה זו כמובן מבוססת על הגישה הקונסטרוקטיבית ( ,)the constructivist approachהרואה למידה כתהליך שבו
הלומדים יוצרים משמעות באופן פעיל ,בוחנים את המשמעות שיצרו ,משנים אותה ,מגיעים למסקנות ועוד.
ר' את מאמרו של ג'ורג' האין:
George Hein, "Constructivist Learning Theory," The Museum and the Needs of People, 1991.
https://www.exploratorium.edu/education/ifi/constructivist-learning
מכיוון שנדרשים מיומנות ואימון רב כדי להשחיל את המידע במהלך הדיון ,אי אפשר לצפות מהתלמידים שרק עכשיו
לומדים את השיטה ,לעשות זאת .בדרך כלל הם מוסיפים את המידע כשלב נוסף אחרי שאילת השאלות הפתוחות
וחוזרים לתמונה ומצביעים על האלמנטים הרלוונטיים.
אזכיר פה דוגמה מעניינת להשפעתה של הוספת מידע דווקא ע"י התלמידים בכיתה .תלמיד הציג את יצירתו של רנה
מגריט " ."The Son of Manהתלמיד קרא על כוונותיו של האומן והציג בקצרה את מה שקרא .הוא גם הציג את
משמעותה של התמונה בעיניו .בדיון בכיתה הצביע תלמיד אחר על הקשר לסיפור בראשית – נקודה שהובילה לדיון
פורה מאוד – והפתיעה גם את התלמיד המציג.
http://en.wikipedia.org/wiki/The_Son_of_Man#mediaviewer/File:Magritte_TheSonOfMan.jpg
6

7

8
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פרויקט על יצירת אמנות – רמה ה'
משימות לשבועיים הראשונים של הקורס( :לאחר שקראנו על השיטה ולאחר שראיתם שתי דוגמות)
א .בחרו יצירה ושלחו לי קישור אליה( .ר' את דף תיאור הקורס לאפשרויות חיפוש).
תצטרכו לקבל ממני אישור לפני שתתחילו לעבוד על הפרויקט.
ב .חפשו מידע על האמן/האמנית ,ו/או על האסכולה שאליה הוא שייך/היא שייכת ,ו/או על התקופה
ההיסטורית או הנסיבות החברתיות הרלוונטיות.
הגישו את השמות של לפחות שני מקורות בעברית .קבלו ממני אישור לפני שתתחילו לעבוד.
להגשה לפחות שבוע לפני ההרצאה:
ג .כתבו  5-3שאלות פתוחות על היצירה.
יש לכתוב גם תשובות אפשריות (לפחות תשובה אפשרית אחת) בצבע אחר.
ד .הציגו בכתב  3עובדות (על האמן/ית ,על האסכולה ו/או התקופה ההיסטורית) שיעזרו לצופים
להגיע להבנה עמוקה יותר של היצירה.
ה .הכינו מצגת שבה יופיעו השקופיות הבאות:
 .1היצירה (בלי שם האמן/ית)
 .2היצירה (למעלה)  +שאלה פתוחה (למטה) – שלוש עד חמש שקופיות
 .3שלוש העובדות שאתם רוצים להוסיף
 .4רשימת מקורות
הצגת הפרויקט בכיתה
ו .הציגו בפני התלמידים האחרים את היצירה ,את השאלות ואת הנקודות הנוספות (בעזרת המצגת)
להגשה שבוע וחצי לפני סוף הסמסטר:
ז .כתבו השוואה בין היצירה שלך לבין יצירה אחרת שהוצגה
יש להשתמש במילות השוואה (דמיון ושוני) שלמדנו.
ח .מילוי דף משוב

תפקידי המורה
למורה הנותן את הפרויקט הזה (והכוונה הפעם למורה הכיתה ולא לתלמיד/ה
המציג/ה) יש כמה תפקידים:
 .1להסביר את מטרותיה של השיטה (ר' את דף "הרקע התאורטי" לעיל).
 .2להדגים את הצגתה של יצירה – כצפוי מהתלמידים( .אני מדגימה שתי יצירות
שונות מאוד זו מזו – ר' דוגמה בנספח ב' בהמשך).
 .3לאשר את היצירה שנבחרה ע"י כל תלמיד/ה – כדי שלא תיבחר אותה יצירה ע"י
יותר מתלמיד אחד .אם ידוע לי שהיצירה תעורר דיון שעלול להיות פוגעני ,לא
אאשר את השימוש בה9.
 .4לאשר את רשימת המקורות המוצעת ע"י כל תלמיד/ה – ולהציע מקורות נוספים
או מקורות חלופיים.
 .5לקרוא את השאלות הפתוחות ,את התשובות האפשריות ואת תוספת המידע
(שלוש עובדות נוספות) – ולקיים שיחה עם התלמיד/ה ,בעיקר על התוכן ,אך גם
על העברית10.
מצאתי שעיקר העבודה שלי היה להדריך את התלמידים בשאילות שאלות פתוחות
וגם בסינון האינפורמציה שאספו מחומר הקריאה .יש להם נטייה להביא את כל
 9דוגמה מעניינת ליצירה שכן החלטתי לאשר לאחר שיחה מקדימה עם התלמידה (סטודנטית ממזרח ירושלים):
( http://www.ismail-shammout.com/galleryשם היצירה" :תחת הכיבוש" .שם האמן :איסמעיל שמוט)
הדיון ביצירה הביא לחשיפת רגשות נדירה.
 10אני מספקת  scaffoldingגם באמצעות הדגמות הפרויקט (נקודה  2ברשימה) וגם באמצעות השיחה עם
הסטודנט/ית לפני הצגת הפרויקט בכיתה.
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החומר הביוגרפי על האמן .למשל ,בפרזנטציה על 'גרניקה' של פבלו פיקסו ,תלמיד
ציין את העובדה שלפיקסו היו  4ילדים מ 3-נשים שונות .שאלתי את התלמיד" :האם
המידע הזה עוזר לנו להבין את היצירה?" כמובן ,במקרה של "גרניקה" חשוב מאוד
שהתלמיד יתייחס להקשר ההיסטורי של התמונה .בלעדיו אי אפשר להבין את
מלוא משמעותה של היצירה; מספר הילדים והנשים שהיו לאמן ,רלוונטי פחות.
 .6לקרוא את החיבור הקצר שהתלמידים יגישו בסוף הסמסטר :השוואה בין
היצירה שהם הציגו לבין יצירה אחרת שהוצגה בכיתה.
 .7לתת ציון על הפרויקט לפי הרובריקה הבאה:
משתפר משביע מצוין
לא
רצון
משביע
רצון
 .1בחירת היצירה ומציאת שני מקורות בעברית
 .2חיבור  5-3שאלות פתוחות
 .3חיבור לפחות תשובה אפשרית אחת לכל שאלה
 .4מידע נוסף – תוכן (יכולת לסנן ולסכם)
 .5מידע נוסף – ניסוח
 .6מצגת – עם כל המרכיבים הדרושים
 .7הצגת הפרויקט בכיתה – עמידה ויכולת לנהל דיון
ולהתמודד עם שאלות
 .8הצגת הפרויקט בכיתה – שטף דיבור ודיוק לשוני
 .9חיבור מסכם :השוואה בין שתי יצירות
(תוכן ,עושר ,דיוק)
 .10ציון סופי_________ :

הרחבת "פעילויות"
המורה יכול ,כמובן ,להשתמש ביצירה שהוצגה כדי לתת משימות נוספות שקשורות
בלימוד עברית ,כגון כתיבת מונולוג פנימי של אחת הדמויות או  -ברמות נמוכות יותר
 המחזות בהשראת היצירה ,יצירת דיאלוגים והמצאת סיפורים .כפי שציינתי לעיל,ברמה ה' (רמת המתקדמים) החלטתי לבקש מהתלמידים לכתוב השוואה בין היצירה
שלהם לבין יצירה אחרת שהוצגה.
הצעות לחלופות :אפשר לתת פרויקט שיתופי .שני תלמידים בוחרים יצירות ,מציגים
אותן ומשווים ביניהן .גם העלאת הפרויקטים ל VoiceThread-יכולה להיות מעניינת
מאוד .אפשר לבקש מתלמידים לענות על שאלות פתוחות בשני שרשורים ,למשל.
סיכום
הרצאות של תלמידים הן חלק חשוב ומהנה מלימוד שפה באוניברסיטה .הייחודיות
של פרויקט זה היא בכך שבמקום להרצות ,התלמידים לומדים לשאול שאלות ולנהל
דיון .ההכנה לפרויקט דורשת מהתלמידים לקרוא בעברית ולהתבטא בכתב ובעל פה.
בהכנת מצגת ובהצגתה בפני הכיתה הם מתרגלים מיומנויות חשובות .בנוסף לכך,
הפרויקט מעניק לתלמידים הזדמנות להכיר זה את זה וללמוד נושאים חדשים .שלב
ההכנה ,שבה מגיב המורה למה שהתלמיד/ה כתב/ה ,מעניק למורה הזדמנות לכוון
את הלמידה באופן אישי ולהכיר את התלמיד/ה באופן עמוק יותר.
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בסוף הקורס חילקתי דף משוב (נספח ג') ורוב התגובות היו חיוביות מאוד .וכך
כתבה אחת התלמידות11:
אני לא כל כך מתעניינת באמנות ובמיוחד באמנות מודרנית .חשבתי שטבעי לא לאהוב
אמנות .בדרך כלל אני מנסה להתחיל את עבודתי מיד ,אבל במצב הזה דחיתי את חיפוש
התמונה .מכיוון שהייתי מודעת לחוסר ענייני באמנות ,הנחתי שהייתי מסיימת אותה
באופן מהיר .בניגוד להנחתי לקח לי הרבה זמן לבחור את התמונה .חיפשתי בGOOGLE -
" IMAGESתמונה במשמעות סמויה" .אחרי חשיבה על המשימה ,התרגשתי לחשוב
שאנשים יכולים לחשוב על המשמעות של ציורים לעצמם .זה הדבר שאני מרגישה
שהרווחתי מהמשימה :היכולת לחשוב על משמעות של ציורים ושבאמת יש אפשרות לפרש
ציור בהרבה דרכים שונות ואין תשובה יחידה .לפני שעשיתי את המשימה ,חשבתי שכדאי
לתת לנו בחירה :או להציג על ציור או לעשות משהו אחר ,ואילו עכשיו אני חושבת לא לתת
בחירה למשימה .אני רואה שהרווחתי הרבה מהמשימה ואני אסירת תודה למורה כי
אלמלא הייתי צריכה לעשות את המשימה ,לא הייתי מרוויחה הערכה לאמנות.

 11תלמידה זו בחרה ביצירה של אמן אפריקאי בשם  .Amani Bodoשם היצירה:
La Réconciliation, C’est le Baiser de la Morale
http://www.caacart.com/pigozzi-artist.php?i=Bodo-Amani&m=77&s=1129
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נספח א' :השאלון של MoMA
הגרסה האנגלית של שאלון זה כלולה בחומרי הלימוד בקורס
""Art and Inquiry: Museum Teaching Strategies for Your Classroom
).(MoMA
https://www.coursera.org/learn/artinquiry
 .1תארו את התמונה .חשבו על קווים ,צבעים ,מרקם (טקסטורה) ,דוגמה ((pattern
וצורה .נחשו ממה היא עשויה ,או איך עשו אותה?
 .2מה אתם יודעים על האובייקט? מה מוכר לכם? מה אינו מוכר?
 .3אילו מילים או רעיונות מעורר בכם האובייקט?
 .4אילו אסוציאציות הוא מעורר? מדוע?
 .5אילו שאלות הוא מעורר? האם אתם יכולים לנחש את התשובות?
 .6מהו הדבר הכי מעניין באובייקט? תארו אותו במשפט אחד.
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נספח ב' :דוגמה להצגת יצירת אמנות

פול גוגן (" )1903-1848הכובסות" ()1880

_http://www.moma.org/collection_images/resized/094/w500h420/CRI
241094.jpg

שאלות:
 .1מה ,לדעתכם ,עושות הנשים בתמונה? תתייחסו לכל הנשים.
(מהו המקום שהן גרות בו? תארו יום טיפוסי שלהן).
לכתוב פה תשובה אפשרית אחת.
 .2למה ,לדעתכם ,אנחנו לא רואים את הפנים של אף אחת מהן?
(מה האמן רוצה להביע?)
לכתוב פה תשובה אפשרית אחת.
 .3מדוע הצייר צבע את המים כפי שהוא צבע אותם?
(האם יש בכך משמעות כלשהי?)
לכתוב פה תשובה אפשרית אחת.
 .4האם התמונה דומה לתצלום? (במה כן? במה לא?)
לכתוב פה תשובה אפשרית אחת.
 .5חלקו את התמונה לשני חלקים .איך אתם מציעים לחלק אותה? למה?
לכתוב פה תשובה אפשרית אחת.
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מידע על האמן:
 .1פול גוגן צייר את התמונה ב .1888-הוא שייך לציירים הפוסט-אימפרסיוניסטים.
הפוסט-אימפרסיוניסטים ,כמו האימפרסיוניסטים לפניהם  -ציירו נושאים מחיי
היומיום.
 .2גוגן התאכזב מהאימפרסיוניזם ומאמנות אירופית מסורתית .הוא הרגיש שהם
ניסו "לחקות" את המציאות (לצייר כאילו הם מצלמים תמונה) ושחָ סֵ ר
ביצירותיהם עומק סימבולי .את העומק הסימבולי הזה ניסה גוגן להעניק
ליצירותיו ע"י שימוש בצורות גיאומטריות וע"י עיוות של האובייקטים.
 .3הפוסט-אימפרסיוניסטים – וביניהם גוגן – נטו להשתמש גם בצבעים לא טבעיים
או אפילו שרירותיים .הם עשו זאת מתוך רצון להתרחק מ"חיקוי" הטבע וכדי
להוסיף עומק סימבולי.
מקורות:
פול גוגן .ויקיפדיה.
אימפרסיוניזם .ויקיפדיה.
פוסט-אמפרסיוניזם .ויקיפדיה.
פעילות( :רשות)
 .1בזוגות :לבחור בשתי דמויות (נשים ,אפילו עצים) ,תארו את מה שהן חושבות או
מרגישות .חברו דיאלוג ביניהן.
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נספח ג' :משוב על פרויקט האמנות
תלמידים יקרים,
תודה רבה על שיתוף הפעולה שלכם לאורך הסמסטר .נהניתי מאוד מפרויקט
האמנות ,ואני מעוניינת לדעת אם גם אתם נהניתם ממנו.
אשמח אם תענו על השאלות האלה:
 .1האם יש לך רקע כלשהו באמנות? למשל ,האם למדת על אמנות באוניברסיטה או
בבית הספר?
 .2האם את/ה מבקר/ת לעתים קרובות או לעתים רחוקות במוזאונים? האם נחשפת
לאמנות בארץ או בחו"ל? האם יש מוזאונים שאתם אוהבים במיוחד?
 .3באיזו יצירה בחרת לפרויקט שלך? מה גרם לך לבחור דווקא ביצירה הזאת?
(למשל ,האם זאת יצירה שאת/ה הכרת קודם? האם מישהו המליץ על היצירה
הזאת? האם חיפשת באינטרנט ואם כן ,מה חיפשת?)
 .4האם ההנחיות לפרויקט היו ברורות? האם הדוגמות שהצגתי בכיתה עזרו לך להבין
מה לעשות? האם כדאי לשנות משהו בהנחיות?
 .5האם "הרווחת" משהו מהפרויקט הזה? אם כן ,מה? (למשל ,האם למדת דברים
שלא ידעת קודם? האם חשבת על יצירות אמנות בדרך אחרת?)
 .6האם הפרויקט הזה (קריאת המקורות ,כתיבת השאלות והנקודות
האינפורמטיביות ,תיקון הפרויקט ,הצגת הפרויקט בכיתה וכו') עזר לך לשפר את
העברית שלך? אם כן ,מה עזר לך?
 .7האם כדאי לתת את הפרויקט הזה ברמה ה'? (או שהוא מתאים יותר לרמה
אחרת?)
 .8האם כדאי לתת לתלמידים לבחור בין פרויקט על אמנות לבין פרויקט על נושא
אחר? או שכדאי שכולם יתנסו בתחום הזה (גם מי שאין לו רקע באמנות).
 .9הערות או המלצות נוספות:
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פנים אחרות לניתוח משווה :הפרסומת המסחרית בשירות הוראת העברית
עדנה לאודן
המרכז ללימודי עברית ,אוניברסיטת תל אביב

הפרסומת המסחרית היא חלק בלתי נפרד מן השיח הציבורי של ימינו .במאמר זה
אני מבקשת לבחון אותה באמצעות הניתוח והעיון המשווה לצורכי הוראת העברית.
בשנים שלאחר מלחמת העולם השנייה ,פרח בשדה המחקר של הוראת השפה
הניתוח המשווה .חוקרים שחיפשו דרכים חדשות ללימוד שפות זרות ראו בו כלי
יעיל ואפקטיבי ,העשוי להקל על לימוד השפה הזרה .לפי הנחתם ,החומרים הטובים
ביותר לרכישת שפה זרה צריכים להיות מבוססים על הניגוד שבין שתי מערכות
לשוניות מתחרות .באמצעות ניתוח משווה בין מבנים דקדוקיים ,פונולוגיים,
לקסיקליים ,תחביריים וסגנוניים של שפת המקור ושפת המטרה ניתן יהיה לנבא
למשל קשיים ושגיאות שיופיעו אצל הלומדים ,ההוראה תוכל להתמקד בהם ובאופן
כזה יואץ תהליך רכישת השפה החדשה .בדיעבד התברר שהישגי הלומדים היו לאו
דווקא מוצלחים יותר .הלומדים אמנם גילו עניין בהשוואות אך לא נחסכו מהם
קשיים בהשגת שליטה בשפה ,ולא נמצא שהשקעתם זרזה את התוצאות המבוקשות
בהשוואה לדרכים אחרות .עם זאת ,אני מאמינה שניתוח משווה בהוראת שפה
ללומדים בוגרים ברמות הביניים והמתקדמים עשוי לשמש ,הוא עצמו ,כחומר
לימודי וככלי מתודי יעיל ופורה שכדאי לשלבו בתכנית הלימודים ,אם כי יש לתת לו
פנים אחרות.
במקום להשוות בין שתי מערכות לשוניות ניתן לעמת באמצעות השוואה
טקסטים מסוגות שונות ,ברמות קושי כאלה ואחרות ובנושאים שונים .אזכיר
אחדים מהם שנוסו בכיתות ללימוד העברית:
 .1עסקנו בגרסאות שונות של ספרי ילדים מתורגמים ,וערכנו השוואות בין המקור
לתרגום או בין תרגום ישן לעדכני.
 .2נערך דיון משווה בין שמות סרטים כפי שהופיעו באנגלית לבין השמות שהוענקו
להם בעברית .הסטודנטים נתבקשו לעמוד על ההבדלים ואף לנסות להסבירם.
 .3השווינו בין תקשורת בינאישית בפייסבוק של סטודנטים עולים דוברי שפות
שונות.
 .4סיפור עקדת יצחק בתורה הושווה לסיפור עקדת ישמעאל בקוראן  -ניתוח
שעימת שני סיפורים מכוננים ביהדות ובאסלאם.
בעבודה זו אני מבקשת לערוך ניתוח משווה של פרסומות .הצגת פרסומות בעברית
של מוצרים כפי שהן מופיעות בישראל והשוואתן לפרסומות המייצגות אותם
מוצרים בשפה האנגלית ,עשויה לשרת לומדי עברית כשפה שנייה או זרה .שילוב של
עבודה היוצאת מעמדה השוואתית ,המבקשת לחקור את ההבדלים ברטוריקה
שלהם ,באמצעי השכנוע השונים שנקטו המפרסמים ,מזמנת ללומדים מפגש עם
תופעה תקשורתית נרחבת ,אותנטית ,עכשווית ,המשקפת לא רק תוצרים מעודדי
צריכה ,אלא גם את החברה שבתוכה נוצרו (,)Schudson, 1984( )Fowels, 1996
ומציגה מודל של העולם התרבותי הניצב ברקע הטקסטים (בן-שחר.)1999 ,
הטקסט הפרסומי נועד להשפיע על הצרכן ולעצב את התנהגותו .הוא נשען על
הנורמות החברתיות המקובלות וניתן ללמוד ממנו על האמונות והערכים הרווחים
בשתי החברות  -הישראלית והזרה (למיש( )2006 ,זאבי ,)2004 ,כמו גם על קהל
היעד ,שאיפותיו ומאווייו ועל המציאות הכלכלית שהוא פועל בה.
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פנים אחרות לניתוח משווה Lauden:

הניתוח המשווה שיוצג בעבודה יתייחס לאמצעים הלשוניים והחוץ לשוניים של
שפת הפרסומת ,יסייע בפיתוח מיומנויות כמו קריאה אינטנסיבית ,שימוש במילון,
בירור מילים פוליסמיות וביטויים .תוקדש תשומת לב לשפה תקנית מול תת תקנית
(המעורבת לעתים בפרסומות שונות שנועדו לכבוש את לבו של הנמען) .התבוננות
בעיצוב הוויזואלי-גרפי ,של מודעת הפרסומת יוכל לספק ללומד ,בצד המלל ,מידע
נוסף ,שניתן לתארו ולפרש את יעדיו ומסריו.
הרציונל שבבסיס ההצעה נשען על היכרות מוקדמת עם ציפיות הלומדים
ועמדותיהם .בסקר שנערך לפני שנים באוניברסיטת תל אביב (וינבך ולאודן)1998 ,
נמצא שלומדים מעדיפים ללמוד את השפה באמצעות חומרים המחדשים להם
משהו ,כאלה שאינם מעובדים לעברית קלה ואולפנית .המשתתפים בסקר ביקשו
חומר אותנטי הדורש עבודה עצמאית ומקורית משלהם ,על פני טקסטים מאולצים,
שאינם משקפים שפה טבעית .בחירה בניתוח משווה של פרסומות יש בה משום
היענות להעדפותיהם .הפרסומות מספקות ללומדים טקסטים שהיקפם מוגבל ולכן
נוח לעבודה בכיתה .רובם מוכרים להם משפת המוצא ,והפגישה עם ניסוחם העברי
עשויה להסב להם סיפוק והתמודדות מאתגרת תוך כדי לימוד פעיל וחקרני.
הקורפוס הנבדק נאסף מתוך העיתונות הישראלית הכתובה בשנים  2015ו.2016-
סרטונים וכדומה לא יידונו כאן ,אם כי יש בהם מידע חשוב וזמין שניתן למוצאו
באינטרנט.
דוגמאות לניתוח משווה של פרסומות מסחריות
קוקה קולה

מה רואים כשמתבוננים בפן החזותי-צורני של מודעת פרסומת? בדרך כלל יש
רכיבים אופייניים :כותרת ,סיסמה ,גוף הפרסומת והליווי הוויזואלי .לכאורה,
לפנינו שתי מודעות דומות .האחת באנגלית והאחרת בעברית .שם המותג משמש
בשתיהן ככותרת .המפרסמים יוצאים מנקודת הנחה שהמוצר מוכר וידוע ואין
צורך להסבירו .כולנו חלק מן הכפר הגלובלי (נוסק ואדוני )2007 ,וקוקה קולה היא
חלק מתרבות החיים שלנו ,אולם התבוננות מדוקדקת מגלה תוספת במודעה
הישראלית .שם המותג מופיע גם באנגלית (אמנם בקטן אבל מופיע) ובצדו מצויין,
כמו באנגלית ,שקוקה קולה הוא סימן רשום ( .)trade markמהו המסר הסמוי של
ההצגה הכפולה בעברית? נראה לי שהמפרסם מבהיר לנמענים שמדובר במוצר
המקורי ,הייחודי ,שאין לחקותו ,שהוא מוגן בפטנט ,בזכויות יוצרים ,ולכן אין צורך
במילים נוספות על יתרונותיו ,כדאיותו וכדומה .הוא מסתפק בפנייה של פועל אחד
קצר :באנגלית  - Enjoyשמשמעו תהנה או תיהני או תיהנו ,ובעברית  -שתו .הפנייה
בעברית בגוף שני רבים מספקת מידע בסיסי – מדובר במשקה .ובנוסף על כך כיוון
שהפועל הוא ברבים ,כולל המסר גם זכר וגם נקבה ,מה שבאנגלית כבר קיים
ממילא .המסר קצר ביותר בשתי השפות ,אך אסטרטגיית הפנייה שונה .באנגלית,
146

)HHE 19 (2017

פנים אחרות לניתוח משווה Lauden:

המוען פונה אל רגשות הנמען ומאווייו ,שהרי מדובר בהנאה ,ואילו בעברית הוא
מספק מידע :מדובר במשקה ,וההסבר הוא רציונלי ולא רגשי .האחד מדגיש את
הנאות החיים ,ויש בפנייה לשתיית קולה סוג של נהנתנות ,והאחר מתייחס לצורך
החיוני בשתייה (מתכתב אולי עם הדימוי של הארץ החמה היבשה ,המזיעה).
כידוע ,כותרות של מוצר מסוים משתנות במשך הזמן מפרסומת לפרסומת ,כפי
שנראה במודעות מאוחרות יותר של קוקה קולה:

הפעם הכותרת  -שהיא גם שם המותג באנגלית  -מופיעה בתחתית .העיצוב
הוויזואלי  -דומה ושונה :במרכז בקבוק גדול ובולט .אסטרטגיית הפנייה בעברית
מתייחסת למידע באופן שונה .הסיסמה לאהוב את החיים שהנשוא שלה הוא שם
פועל איננה מתייחסת ישירות למוצר ,היא מתרחקת ממנו; היא מרמזת למוצר
המספק אהבת חיים ,מבקשת להרשים את הנמען ,מה שבולט מבחינה ויזואלית.
המוצר תוסס ,פורח ,מסחרר  -זה מה שמתפרץ ממנו .שם הפועל "לאהוב" מרכך את
צורת הציווי שבמודעה הקודמת (שם" :שתו") ,הפעם המפרסם העברי מציג מוצר
שפונה לנמען הנהנתני או לזה שמתייחס גם לאיכות החיים והוא לאו דווקא
רציונלי .במודעה האנגלית המסר הוויזואלי עשיר יותר ,מגוון יותר ,התסיסה
נרחבת ,תופסת יותר מקום ,ססגונית ,והיא אומרת music on the Coke side of
 .Lifeשם המותג הפך לשם עצם פרטי ,ההנאה שבמודעה הראשונה מוצגת כמוזיקה
מתפרצת עליזה וצבעונית ,הבקבוק הפך להיות חלק שמח של החיים ולא רק מוצר
צריכה מוחשי ,גשמי ,יומיומי .הדימויים למה שמתפרץ מן הבקבוק (כמו השד
שנחלץ מן הבקבוק - )...חיוביים ,משהו טוב ,מלא חיים ,עשיר ומגוון יוצא מן
הבקבוק וכך צריך להתייחס אליו ,זה יתרונו ,ובכך הוא אמור לשכנע את הצרכן
הפוטנציאלי.
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פיירי Fairy

הכותרת או שם המותג מופיעים על בקבוק המוצג בידי אישה במודעה האנגלית,
ובידי שני גברים במודעה העברית .מידת הבולטות של המוצר אינה גבוהה במיוחד,
אך השם ברור וקל לקריאה .המסר המילולי (או הסיסמה) באנגלית קצר ומרוכז.
זהו טקסט זעיר ,תמציתי ודחוס מבחינה מילונית .המבע קליל ,קליט ונוח לזכירה,
והוא מתייחס לתכונות המוצר .Trust Fairy Cleaning Power :הפנייה ישירה,
בגוף שני ולדעתי מתייחסת לאישה" :תני אמון בפיירי ובכוח הניקוי שלו" .האישה
החייכנית והנעימה שבצד התמונה מחזקת את האינטרפרטציה הזאת .היא נראית
כמו השכנה ממול ,אישה צעירה המטפלת בניקיון ביתה ולא כאיזו דוגמנית זוהרת.
המסר המילולי פונה להיגיון :המוצר אמין ויתרונו בחומר הניקוי שבו ,לכן כדאי
לרכוש אותו ולהשתמש בו .המסר נראה כנוסחתי ,שכיח (קנו  Xכי  )...Yומדגיש את
תכונות המוצר .הוא פונקציונאלי וממוקד כמו מבטה של האישה  -ישיר ,גלוי
ומהימן.
הפרסומת העברית שונה הן בפן המילולי והן בוויזואלי .בפן הוויזואלי ,במרכז
התמונה ,בולטים מאוד שני גברים ,ידוענים ,מצליחים ומוכרים בישראל  -ממש
גיבורי תרבות :האחד השף ישראל אהרוני והאחר גברי בנאי מן הגששים ,העוסקים
בבישול יוקרתי – "ידוענים סופר!" הם מחייכים בשביעות רצון .האחד מחזיק בידו
את הבקבוק המורם והאחר אוחז בכלי מבהיק שכנראה נוקה זה עתה בפיירי,
שתכונותיו מפורשות :מנקה בקלות ובמהירות ,והתוצאות מוצגות לראווה.
אסטרטגיית הפנייה מתייחסת לנמענים ישראלים ,יהודיים .המודעה פורסמה
לקראת חג הפסח ונאמר בה במפורש" :גם בחגים פיירי מנקה ...ומשאיר לך יותר
זמן ליהנות עם המשפחה" .בולטות הטקסט הזה גבוהה ,הוא ייחודי ולא נוסחתי.
הוא מאזכר את ההשקעה הגדולה והמאמצים הכרוכים בהכשרת הבית לפסח ,על
חשבון הזמן המוקדש למשפחה (ולילדים) .מודגשים כאן ערכים ספציפיים יהודיים
– החגים והמשפחה והנורמות המקובלות בחברה היהודית .הטקסט העברי מדגיש
יותר את מאפייניהם של הצרכנים ,הנמענים מאשר את אלו של המוצר .המסר פורט
על הדאגה (של האם במיוחד?) למשפחה מחד גיסא ולמסורת היהודית מאידך גיסא
והוא יוצר הזדהות עם מורכבות המחויבות הכפולה  -ובכך ,מעודד קנייה.
מבחינה לשונית כדאי לשים לב לזהירות שבה נוסחו הדברים .לא נאמר שפיירי
משאיר לך זמן ליהנות עם המשפחה  -זאת הבטחה לא מהימנה .לפיכך ,נאמר
בהסתייגות מסוימת שהוא משאיר יותר זמן וזה מעלה את רמת האמינות של
המסר .בצד ההטעמה של תכונות המוצר  -המספקת מידע ופונה אל השכל הישר יש
גם פנייה רגשית הפורטת על דאגותיהם ומאווייהם של הנמענים והופכת את המסר
לרב ממדי.
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שברולט

בפרסומת האנגלית של שברולט מוצהר שהיא דופק הלב של אמריקה The -
 .Heartbeat of Americaשם המותג מוצב בתחתית התמונה בהנחה שהוא חלק
מן הידע המוקדם של הנמענים ,מה שמייתר את הצורך לציין שמדובר במכונית.
שברולט מזוהה עם אמריקה כאושייה מרכזית בתרבות החומרית והיא מוצגת
ויזואלית כלוחית זיהוי של מכונית ,כשהמסר הסמוי אומר" :אמריקה זו אני".
השם והסמל המייצגים את המכונית מופיעים מתחת לסיסמה .אזכור דופק הלב
הוא המסומן העיקרי במודעה .עיצובו הקורסיבי בפונטים נטויים בקו תחתון עולה,
מצביעים על דינמיות ,כוח ותנופה ,האמורים לאפיין אותה ואת החברה שהיא
מייצגת .שברולט היא חלק אינטגרלי ומובן מאליו של החברה האמריקנית
והמפרסם פורט על מיתרי הרגש הלוקל-פטריוטי של נמעניה ומסתמך על הזדהותם
עם ערכיה כאמצעי להשפיע עליהם ואולי גם לרגש אותם ,כך שירצו לרכוש אותה.
לעומת זאת במודעה העברית ,הסמל (דמוי הצלב) מופיע במרכז ושם המכונית
מובלט באופן גרפי תחתיו .העין נמשכת אל הסמל המייצג את החברה האמריקנית
הוואספית ,הנוצרית ,הלבנה ,והמלל מציין באופן קונקרטי ומדויק את מידת
הפופולריות הגלובלית שלה:
"בכל  7שניות נמכרת בעולם שברולט" .המפרסם השתמש בדרך מניפולטיבית
במידע הסטטיסטי כדי לעודד רכישת מכונית שזכתה להצלחה וליוקרה עולמית.
בפרסומת ישראלית מאוחרת יותר מצרף המפרסם תמונה בולטת של "רכב
המנהלים המתקדם בישראל" .הוא מוסיף מידע מפורט על ביצועיה ,בטיחותה,
הטכנולוגיה שהיא מציעה (היא עובדת עם  ,)Apple plug and playדרגת זיהום
האוויר הנמוכה ועוד .מן האזכור ששברולט היא רכב מנהלים משתמעת היוקרה
שהיא מעניקה לרוכשיה ,דבר שאינו מוזכר כלל בפרסומת האנגלית .על פי תפיסת
העולם הכלכלית-מסחרית של הפרסומת העברית אם תקנה שברולט תזכה ליוקרה,
לתועלת שמעבר למוצר עצמו .ואם המסר לא הובן עד כה ,יש במודעה גם מסר נוסף
בתחתית בצד שמאל :המפרסם משנה את האסטרטגיה ומתמקד הפעם בקונה
הפוטנציאלי ומציב בפניו סיסמה חדשה ,Find new roads :כלומר ,מצא לך
דרכים חדשות וגם אפשרויות חדשות שייפתחו בפנייך בזכות המכונית החדשה.
באשר ליוקרה כותב אורי אורן ,עיתונאי ישראלי המציג מכוניות חדשות בפני
הקוראים" :רמת הגימור בתא הנוסעים מזכירה כי אף שמאליבו של שברולט
מוגדרת בישראל מכונית מנהלים ,בארצות הברית היא פונה לפלח שוק נמוך יותר,
הפלסטיקה מרגישה זולה וכו'""( .הארץ"  )1.6.16אורן מתייחס בביקורת
לאסטרטגיה השיווקית המטעה שבמודעה הישראלית.
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ועוד משהו קצר בענייני מכוניות :
Budget

הכותרת באנגלית ,שהיא שמה של חברת ההשכרה ,ממורכזת ובולטת .תחתיה דימוי
ויזואלי מרומז של דרך מתמשכת .התוכן המילולי אינפורמטיבי ,קצר ,תמציתי
וניטרלי .Car and van rental :המסר גלוי וברור .חברת ההשכרה מוצגת במודעה
בעברית בדומה לאנגלית .בולטות הכותרת גבוהה יותר והדרך המשורטטת ארוכה
ורחבה יותר ונמשכת עד לאופק .המסר המילולי שונה ,הוא נמסר בעברית בגוף שני
יחיד" :סע בבאדג'ט שלך" ,והוא מופנה רק לגברים! בנוסף,יש פה דוגמה טובה
לשימוש באמצעים הלשוניים .המשמעות המילונית של באדג'אט ,תקציב ,הופכת
בפרסומת העברית למותג ,לשם פרטי והיא דו-משמעית .הפרסומת מופנית לנטיות
החסכניות של הנמען ומציעה לו במשפט אחד לשכור מכונית בחברת באדג'ט וגם
לשכור מכונית חסכונית ,בתקציב המתאים לכיסו .יש כאן משחק מילים ושימוש
מתוחכם בדו-משמעות .האמצעי הלשוני מבטא את כדאיות שכירת הרכב במשפט
קצר ביותר ,תמציתי ,קליט",זכיר" ועם זאת משמעותי.
חומוס
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אמנם מוצג בפרסומות חומוס של שני יצרנים שונים ,אך לענייננו אין לכך פגם.
נבדוק איך מוצג החומוס בישראל ואיך בארצות הברית.
בישראל  -מצאנו פרסומת לחומוס אחלה .אחלה היא מילה תת-תקנית ,סלנג,
שחדרה לעברית מהערבית ופירושה מעולה ,משובח .כלומר ,חומוס אחלה הוא
חומוס משובח בסוגו( .בערבית אחלה = המתוק ביותר) .חומוס אחלה הוא שם
המותג וגם שם תואר דו-משמעי .הסיסמה הנלווית מצהירה :אחלה מתחיל בשדה.
המיקוד הוא במוצר .המסר הסמוי הוא שחומוס אחלה מחזיר את הנמען למקור
הצמחי שלו .במעגל המזונות זהו מזון צמחוני או גם טבעוני ולכן בריא ומספק.
מבחינה לשונית יש בניסוח הסיסמה ובשם המותג משהו אקוסטי ישראלי,
אליטרציה מקומית עברית .שימו לב לצליל החוזר במלים חומוס אחלה מתחיל
אוכל –ח' ח' ח' .לפנינו אוכל מזרחי וצליל מזרחי המעידים על אותנטיות המוצר
כישראלי ,מה שמקרב את המוצר לנמענים " -הוא משלהם".
בארצות הברית  -אין שום ח' בפרסומת באנגלית לחומוס .החומוס נקרא הומוס
ושמו המסחרי  .Sabra Hummusסברה מעניקה איזו פרסטיז'ה ישראלית למאכל,
משהו חיובי ,צעיר ואולי שובב ,שמופנה ליודעי דבר ,כלומר לקהל היהודי והישראלי
בארצות הברית .ועוד נאמר שם שזהו חומוס קלאסי  -כלומר ,הידוע והמפורסם,
הראשוני ,המעולה .הסיסמה הנלווית מזמינה את הנמען להתנסות בצורת אכילה
אותנטית של חומוס כמטבל ,ויותר מזה כהרפתקה .Dip life to the fullness :זה
מטבל שיכול לתבל את החיים עד למקסימום וזו גם מין הרפתקה שכדאי לנסות
להתמסר אליה ואולי אף להתמכר אליה .אז צלול לתוך החיים במלואם ,ואם אינך
יודע איך לנגב הומוס יש מדריךClick to learn more - a guide to good :
dipping.

טבלת השוואה
בדוגמאות שהובאו לעיל הוצגו בקצרה הבדלים מסוגים שונים ,המשתקפים מן
ההשוואה בין הפרסומות הישראליות בעברית לבין האמריקניות באנגלית .בדרך
כלל התמקדתי רק באספקט העיקרי שנראה לי ראוי להארה מיוחדת .להלן תוצג
דוגמה שניתן להשתמש בה כמודל לניתוח מפורט וכולל ,באמצעות טבלת השוואה,
הן של החומרים הנ"ל והן של דוגמאות נוספות שהסטודנטים עשויים לדלות
ממקורות אחרים כמו האינטרנט או העיתונות .עריכת טבלת השוואה היא דרך
יעילה להצגת הפרסומות ,לניתוחן ולעיבוד המידע שהן מספקות .המורה משרטט/ת
על הלוח בכיתה טבלת השוואה ריקה וממלא/ת אותה בעבודה משותפת עם
הסטודנטים תוך כדי שיחה .העבודה על הטבלה היא מעין מדרש תמונה מפורט
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המצביע על המרכיבים השונים ומאפיין אותם .רישומם על הלוח מנסח את
התיאורים והתובנות של הסטודנטים ונותן בידיהם את אוצר המילים הדרוש,
מנכיח זה מול זה פרמטרים דומים או שונים ומאפשר עיבוד נוסף שיהפוך את
הטבלה למאמר תוך שימוש בביטויי השוואה והנגדה .הוא משאיר מקום
לאינטרפטציה אישית ,להבעת דעה ובכך מפתח את יכולת ההבעה בכתב ומתרגל
כתיבה עיונית ברמה גבוהה יותר.
להלן דוגמה מפורטת של עיבוד הפרסומות למסטיק אורביט בעברית ובאנגלית.
בשלב הראשון יירשמו בטבלה הפרמטרים הנבדקים :כותרת ,סיסמה,תכונות
המוצר,מסר חזותי ,מסר מילולי ,אסטרטגיה שיווקית ,אמצעים לשוניים וכדומה.

אנגלית

עברית
כותרת
סיסמה
תכונות המוצר
מסר חזותי
מסר מילולי
אסטרטגיה שיווקית
אמצעים לשוניים

מסטיק אורביט
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מסטיק אורביט-טבלת השוואה מפורטת
אנגלית
עברית
גדולה .במרכז .בולטות גבוהה.
זעירה ,בתחתית משמאל,
כותרת
מוצנעת ,בליווי מילולי וגרפי  wriggle's Orbitתוספת השייכות
המפרש את הפונקציה של
מפרשת את השם :תחום או מסלול
המוצר :אוכלים שותים
השפעה של משהו.
לועסים.
רמז גרפי של מסלול מחזק את המסר
המילולי .המסלול נראה כמו גל גדול
המסר :לעיסת אורביט היא העולה בתנופה מלמטה למעלה ,נראה
חלק מתפקודי החיים
כסובב כדור הארץ.
הבסיסיים.
המסר :מסטיק אורביט מאוד פופולרי
בכל העולם.
תענוג למנוע עששת
Just brushed clean feeling
סיסמה
סיסמה מפורשת על תכלית תכלית המוצר לא מוזכרת.
המוצר ,ממוזערת ,כמו
מתוארת התחושה הנעימה של המשתמש
הכותרת שבתחתיתה.
במוצר.
אורביט מעניק תחושה נעימה של ניקיון
המסטיק גורם עונג רגשי.
תכונות
כמו אחר צחצוח שיניים.
(תענוג)
המוצר
מסר בריאותי -מונע עששת.
צבעוניות עשירה ;
מסר חזותי במרכז :תרנגול לבן גדול
מצווח" .אוי ואבוי"  .נדהם "צבעי סוכריות" כמו של ממתקים; ורוד,
למראה עיניו .ידיו על ראשו ,ירקרק...,
למרגלותיו ביצת עין  -שרידי ליד הסיסמה משהו בהיר ,מבריק ,בוהק
של ניקיון .משלים את המסר המילולי.
ארוחת הבוקר.
לארוחת
"אל תיתן
מסר
 New flavor escape .1טעמים חדשים
ארוחת
את
לפגוש
הצהריים
נפלטים (מלון ,מנטה ,מאווי) .כולל 14
מילולי
הבוקר שלך" .פנייה ישירה
פריטים שמשקלם מפורט.
לנמען .אזהרה מסיטואציה  .2המוצר נטול סוכר .Sugar free gum
חברתית מביכה" .הפגישה"
 .3מומתק מלאכותית Artificially
המרומזת בין הארוחות
 Flavoredהמסר מתייחס לקהל היעד
עלולה לקרות בין שיניו של
ומספק לו אינפורמציה.
הנמען .תרומה פיגורטיבית
למצב.
מודגשת הפונקציה של המוצר ותועלתו:
אסטרטגיה שימוש בהומור .ציור
משעשע ,מושך .המסר
 יוצר תחושה טובה
שיווקית
הסמוי אומר :מי שלא
משתמש במסטיק אורביט  ,מסייע לבריאות השיניים
 תוצאותיו מיידיות ()Just brushed
מסתכן גם באי  -נעימות
התמקדות במוצר מידע נרחב ושימושי,
כאותו תרנגול אומלל וגם
מוקפד מאוד.
בעששת .התמקדות בצרכן
שאינו משתמש במוצר.
פסוקיות מצומצמות של תיאור :שמות
פנייה ישירה בגוף שני
אמצעים
עצם +שם תואר או תואר פועל.
לנמען :אל תיתן ,שלך- .
לשוניים
קונקרטי מאוד.
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על סמך הטבלה אמורים הסטודנטים לחבר מאמר המתבסס על המידע שנאסף בה
ולהוסיף תשובות לשאלות העולות מן ההשוואה.
שאלות אפשריות :מה דעתכם על הפרסומות? איזו עדיפה בעינכם ומדוע? מה
דעתכם על עומס המידע שבטקסט? ועוד.
סיכום
לסיכום ,אני מציעה להשתמש בניתוח משווה של פרסומות לצורך עבודת גמר שעל
הסטודנט להגיש בסוף הסמסטר .בדרך כלל הסתפקנו ביחידה לעברית בבחינת גמר
ולא נהגנו לדרוש עבודה מסכמת בכתב .בשלב מסוים של ההוראה ,באחת מן
הכיתות שלימדתי ,שאלו אותי הסטודנטים איזו עבודה יהיה עליהם להגיש בסוף
הסמסטר.
זאת הייתה "שאלת קיטבג" מכשילה (שאלה מיותרת ה"מזיקה" לשואל) ,ומייד
אימצתי את הרעיון .בחרתי בנושא הפרסומת שעסקנו בו בכיתה ונקבתי מועד
להגשה .בסופו של דבר קיבלתי עבודות מקוריות ,מעניינות ומושקעות שהייתה בהן
תרומה רבה לכותביהן .הן התבססו על כל המיומנויות שנרכשו במהלך הסמסטר
והעידו על יכולותיהם והישגיהם של הלומדים.
כתיבת עבודת גמר בנושא הפרסומת ,כמו גם בנושאים אחרים ,היא מאתגרת,
חקרנית ומעשירה .יש בה כדי להעניק לסטודנטים סיפוק והנאה ששכרם בצדם.
מקורות
וינבך ,ל ,.לאודן ,ע .1998 .סקר עמדות של סטודנטים לומדי עברית באוניברסיטת
תל אביב .הרצאה ביום עיון מחלקתי.
בן-שחר ,ר .1999 .על הנתק שבין חקר הלשון לחקר הספרות ,בתוך העברית שפה
חיה כרך ב' תל אביב ,הקיבוץ המאוחד.58–39 :
וימן ,ג .1984 .הפרסומת כראי החברה .סקירה חודשית.48–41 :1 :
זאבי ע" .2010 .אבדן הפשטות" :הרטוריקה של הפרסומת בעיתונות היומית
הישראלית בעשור הראשון ובעשור הנוכחי – עיון השוואתי .מסגרות מדיה כתב
עת ישראלי לתקשורת ,גיליון .5
למיש ,ד .2004 .לטוס כחול לבן  :גילויי פטריוטיות בפרסומת הישראלית .בתוך :א.
בן עמוס ו ד .בר-טל (עורכים) ,פטריוטיזם :אוהבים אותך מולדת ,תל אביב:
דיונון.337–317 :
נוסק ,ה .ואדוני ,ח .2007 .ישראלים בכפר הלוקלי ובכפר הגלובלי :הזהות הלאומית
במבחן הגלובליזציה והרב תרבותיות בעידן התקשורת הרב ערוצית .קשר–136 :
.146
Fowles, J. 1996. Advertising and Popular Culture. SAGE Publications.
Schudson, M. 1984. Advertising, the Uneasy Persuasion: Its Dubious
Impact on American Society. New York: Basic Books, Inc.,
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סוגיות נבחרות מן המחקר העכשווי בהקניית שפה נוספת:
תיאוריות ומדדים אמפיריים במחקר הלמידה המרומזת ()IMPLICIT
והמפורשת ()EXPLICIT
רננה שנלר

אוניברסיטת מינסוטה

אחת הסוגיות המרכזיות המעסיקות תיאורטיקנים של רכישת שפה נוספת הינה השוני
בין ההצלחה ברכישת שפה ראשונה ( )L1ושפה שניה ( .)L2בעוד רכישה של שפה ראשונה
מביאה (ברוב המקרים) לידי שליטה מוחלטת בשפה ,לא כן הוא לגבי לומדי שפה נוספת,
אף לאחר שנים רבות של חשיפה לשפה החדשה הנלמדת .איך אפשר להסביר את
ההבדלים בין רכישת שפה ראשונה ורכישת שפה זרה?
קיימים הסברים שונים לתופעה זו ( .(Hulstijn. 2005אחד מהם הוא הסבר פיסיולוגי
שלפיו לתינוקות ולילדים יכולת טובה יותר לרכוש שפה נוספת מאשר למבוגרים.
ה"תקופה הקריטית" ) (critical periodלרכישת שפה ,נמשכת מזמן הלידה ועד גיל
ההתבגרות ,אם כי החוקרים אינם תמימי דעים לגבי הגיל שבו היכולת לרכוש שפה זרה
פוחתת כתוצאה מתהליכים פיסיולוגיים העוברים על המוח (.)brain maturation
חוקרים אחרים מנסים לאפיין את הדרך שבה נרכשת שפה נוספת לעומת שפה ראשונה
באמצעות השימוש במונחים המנוגדים ( implicitשיתורגם להלן כ"מרומז"( וexplicit -
(שיתורגם להלן כ"מפורש") .חוקרים אלה טוענים ששפה ראשונה נרכשת בתהליך מרומז
ואילו שפה נוספת נרכשת על ידי שילוב של תהליך מרומז ותהליך מפורש .בתהליך מרומז
השפה נטמעת ומופנמת ללא מתן הסברים דקדוקיים וללא צורך בשינון ,ואילו תהליך
מפורש הינו תהליך שבו יש צורך בהסברים דקדוקיים כדי להבחין בין מבעים נכונים
ורצויים דקדוקית לבין מבעים שגויים (והסברים אלה עשויים גם הם להיות מוטמעים).
במאמר זה אסקור מספר מחקרים המשתמשים במינוחים "מפורש" ו"מרומז" כדי
לאפיין סוגים שונים של זיכרון ,ידע ,למידה והוראה ומודדים אותם באמצעים
אמפיריים שונים (.(Hulstijn, 2005
הגדרות של זיכרון ,ידע ,למידה והוראה מרומזים ומפורשים
ההגדרות שלהלן מקובלות באופן כללי על רוב החוקרים בתחום ,אם כי לא על כולם.
 .1זיכרון מרומז ומפורש
לפי הולסטין ( ,)2005במשימות הקשורות לזיכרון מפורש ,הלומדים נדרשים להיות
מודעים לארועי למידה קודמים .לעומת זאת ,במשימות הקשורות לזיכרון מרומז ,ארועי
העבר אינם מוזכרים והנבדקים מתבקשים לבצע מטלות באופן מהיר ומדוייק עד כמה
שאפשר .במחקרים שנעשו על חולים שסבלו משיכחון (אמניזיה) על מנת להבחין בין
זיכרון מרומז למפורש נמצא שבמשימות בעלות אופי מפורש היו תגובותיהם של חולי
שיכחון פחות טובות באופן מובהק מאלה של נחקרים רגילים ,אך דומות לתגובותיהם
במשימות הכרוכות ביכולות מוטוריות (המאופיינות כיכולות מרומזות).
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 .2ידע מרומז ומפורש
הולסטין ( )2005טוען ששני סוגי ידע זה מתאפיינים בהיעדרה או בקיומה של מודעות
לחוקים שבבסיס הידע העומד לרשותנו .בהקשר זה מבחינים החוקרים בין ידע
דקלרטיבי ( )declarative knowledgeשהוא ידע עובדתי ,כמו למשל שפריז היא בירתה
של צרפת ,לבין ידע פרוצדורלי ) )procedural knowledgeשהוא ידע על איך עושים
דברים ,לדוגמה ,איך רוכבים על אופניים .ידע פרוצדורלי קשור ללמידה מרומזת ,עליה
נרחיב בהמשך .בתחום השפה ,ידע מטא-לשוני או ידע על מבע בלשני הינו ידע דקלרטיבי.
החוקרים חלוקים לגבי קיומו של ממשק ) )interfaceבין שני סוגי הידע ( R.
 )Ellis.2005אמנם קיימת הסכמה על כך שרכישת שפה נוספת משמעה יצירת מאגר של
ידע מרומז ,אך אין הסכמה באשר לאופן היווצרות המאגר ,או ביחס לתפקידו של הידע
המפורש ביצירת הידע המרומז .עמדתה של אסכולת הדקדוק האוניברסלי ( Universal
) (Grammar or UGהיא שרכישת שפה אינה מצריכה ידע מפורש ).(Chomsky, 2014
החוקרים הטוענים להיעדר ממשק מחזיקים בדעה כי מערכות שונות ,המאוחסנות
בחלקים שונים של המוח ,אחראיות לרכישת כל אחד מסוגי הידע )Hulstijn, 2002
 .)Krashen, 1981; Paradis, 1994גישה זו שוללת את האפשרות שידע מפורש יהפוך
לידע מרומז .לעומתה ,גישה אחרת טוענת שידע מפורש עשוי להפוך לידע מרומז
באמצעות תרגול ,(Dekeyser, Raes, Leijssen, Leysen, & Dewulf, 2008) ,אם כי
אין הסכמה בין הנוקטים בגישה זאת לגבי אופיו של התרגול ,כלומר ,האם די בתרגול
מכני או יש לתרגל באופן קומוניקטיבי.
 .3למידה מרומזת ומפורשת
מחקרים בתחום הפסיכולוגיה הקוגניטיבית מבדילים בין למידה מרומזת ומפורשת בשני
אופנים :למידה מרומזת מתרחשת מבלי תשומת לב מודעת ,היינו ,הלומד אינו מודע
לתהליך הלמידה ולפיכך אינו מסוגל להסביר מה למד .לעומת זאת ,למידה מפורשת
מסתייעת בשינון ובשימוש בזיכרון ויש בה כוונה מודעת למצוא חוקיות בקלט הלשוני
) .(Hulstijn, 2005יש הטוענים לקשר בין שני סוגי הלמידה – לדידם ,קיימת מערכת
היברידית של זיכרון פרוצדורלי קבוע וזכרון דקלרטיבי קבוע שביחד מאפשרים את
תהליך הלמידה ).(R. Ellis, 2009
 .4הוראה מרומזת ומפורשת
בתחום ההוראה מבדילים בין התערבות ישירה ולא ישירה ( direct vs. indirect
 .)interventionבהוראה הנוקטת בהתערבות ישירה המורה מסביר מראש מה שהלומד
אמור ללמוד ומלווה את דבריו בהסברים דקדוקיים .מתודולוגיה של התערבות לא
ישירה יוצרת תנאים של למידה חווייתית תוך כדי תקשורת בשפת המטרה ,לדוגמה
באמצעות שימוש בסילבוס משימתי ( .(task-based syllabusהוראה מרומזת קרובה
למדי להוראה עקיפה ) )indirectשבה מושם הדגש על משמעות והפנמת חוקי הלשון
הינה בגדר תוצר לוואי .עם זאת ,על פי אליס ) ,(2005ניתן לשלב הוראה ישירה עם
למידה מרומזת ,למשל ,לקבוע מטרה לשונית כלשהי ולהסתיר אותה מן הלומדים.
באיזה סוג של ידע משתמש הלומד תלוי במידה מסוימת בטיבו של הידע המרומז
והמפורש שברשותו .לדוגמה ,לומדים שנחשפו להוראה תבניתית ( form-focused
 )instructionייטו להסתמך על ידע מפורש משום שזה סוג הידע העיקרי שלהם .לעומתם,
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לומדים שלמדו את השפה מבלי להסתמך על הוראה מפורשת של כללי השפה ישתמשו
בידע מרומז .גם טיב המשימה והתפקוד הלשוני הנדרש משפיע על הבחירה :במשימות
הדורשות שטף ושיש בהן לחץ של זמן (כמו בשיחה) ,ישתמשו הלומדים (במקרים רבים)
בידע מרומז.
 .5משוב מרומז ומפורש
להדגמת ההבדל בין משוב מרומז ומפורש אביא את הטקסונומיה של משוב מתקן מאחד
המחקרים בתחום זה ) .(Adams, Nuevo & Egi. 2011החוקרים מדגימים אפשרויות
תיקון שונות לאמירה שגויה של דובר לא ילידי ( ,)NNSהחל במשוב המפורש ביותר וכלה
במרומז ביותר.
NNS Error: John goed to school
A. Explicit correction: No, it’s not goed – went
B. Recast (more implicit): John went to school
C. Metalinguistic feedback (more explicit): -ed is for past tense of regular
verbs, and “go” is an irregular verb.
?…D. Elicitation (less explicit): John
?E. Repetition (less explicit): John goed to school
?F. Clarification request (more implicit): Pardon
כשמורים מתקנים את טעויות הלומדים ומציעים אלטרנטיבה ,הם מספקים משוב
המוגדרעל ידי החוקרים כמפורש .לעומת זאת ,כשהם מפנים את תשומת לבו של הלומד
לכך שטעה אך מבלי להציע אלטרנטיבה  -ובכך הם יוצרים תנאים לתיקון עצמי  -הם
מספקים משוב מרומז.
מחקרים אמפיריים  -סקירה חלקית
לאחר שהסברתי את המונחים שבהם משתמש המחקר כדי לאפיין ידע ,זיכרון ,למידה,
הוראה ומשוב מרומזים או מפורשים ,אעמוד על הדרכים שבהן נמדדים מאפיינים אלה
במחקר האמפירי.
סקרתי מספר מחקרים כמותיים שבדקו מתאם (קורלציה) בין שני משתנים או יותר
והתמקדו בידע הלשוני המפורש והמרומז של הנבדקים ,בסוגיית הממשק בין ידע מרומז
ומפורש ובשאלה האם למידה מפורשת עשויה להביא לידי ידע מרומז של השפה.
במחקר אחד ) (Green and Hecht, 1992התבקשו  300סטודנטים גרמנים לומדי
אנגלית לתקן משפטים עם טעויות דקדוקיות ולתקנם תוך ציון הכלל הדקדוקי .נמצא
שהלומדים יכלו לתאר מהו הכלל הדקדוקי שהופר רק ב 46%-מהמקרים ,אך הצליחו
לתקן  78%מתוך המשפטים השגויים .החוקרים הסיקו מכך שרק חלק מהידע המרומז
של הלומדים כלל גם ידע מפורש של כללי השפה.
מחקר אחר ) ,(Hu, 2002שבו השתתפו  64סטודנטים סינים לומדי אנגלית ,ניסה
לבדוק עד כמה היה הידע המפורש נגיש במשימות כתיבה ספונטניות (ללא הכנה
מוקדמת) .המשתתפים ביצעו משימות כתיבה בתנאים שונים :תיקון טעויות (לאחר
הכתיבה) עם ציון כללי הדקדוק וללא הגבלת זמן ,ותיקון טעויות ללא ציון כללי הדקדוק
ובהגבלת זמן .התוצאות של מחקר זה מראות ,בין השאר ,שהדיוק הלשוני השתפר לאחר
שניתנה ללומדים ההזדמנות לחזור על כללי הדקדוק .הו ( )2002מסביר זאת בכך
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שהסטודנטים השתמשו בידע המטא-לשוני שלהם כדי לבצע את המשימות ,זאת לאחר
שניתנה להם ההזדמנות להיזכר בכללי הדקדוק.
מחקר נוסף ( )Adams, Nuevo and Egi, 2011בודק את טיב המשוב אותו מקבלים
לומדי השפה והשפעתו על הלמידה .במחקר זה השתתפו  71מבוגרים לומדי אנגלית כשפה
נוספת ,רובם דוברי ספרדית כשפת אם .החוקרים ערכו ניתוח מתאם סטטיסטי
) (correlation analysisכדי לקבוע אם יש יחס בין טיב המשוב אותו קיבלו הנבחנים
לבין מידת הצלחתם במבחני שפה בכתב ובעל פה .במחקר זה סווג המשוב ללומד כמפורש
או כמרומז ,כשהקריטריון להבחנה הוא האם הלומד מקבל הסבר דקדוקי ודוגמאות
לשימוש נכון בשפה או לא .לפי המאמר ,משוב שכולל תיקון של שגיאה ומציע דוגמה של
שימוש נכון בשפה נחשב למשוב מפורש ,ואילו בקשות להבהרה בלבד נחשבות למשוב
מרומז .לפי תוצאות מחקר זה ,אין הוכחה לכך שמשוב כלשהו (בין מרומז ובין מפורש)
תרם ללימוד פעלים בזמן עבר .החוקרים מצאו שלמשוב מרומז היתה השפעה מוגבלת
על הלמידה ואילו השפעתו של המשוב המפורש היתה שלילית.
מחקר אחד ) (Zhang, 2012בדק עד כמה אוצר מילים וידע דקדוקי תרמו להבנת
הנקרא של  190סטודנטים סיניים לומדי אנגלית כשפה זרה שנבחנו על ידע של אוצר
מילים .המחקר מדווח על שלושה כלי מדידה ,האחד נועד לבדוק ידע מרומז של דקדוק,
השני נועד לבדוק ידע מפורש של דקדוק והשלישי בדק את הבנת הנקרא .כלי המדידה
הראשון בדק ידע מרומז של דקדוק באמצעות משימה תחומה בזמן שבה היו לנבחנים
בין  2ל 5-שניות לקבוע נכונות או אי נכונות דקדוקית .כדי לבדוק ידע מפורש של דקדוק
התבקשו הנבחנים לזהות את הפריט הלשוני שפגם בנכונותו הדקדוקית של המשפט.
תוצאות המחקר הראו שידע מרומז (לעומת ידע מפורש) ניבא באופן מובהק את יכולת
הבנת הנקרא של הנבחנים .תוצאות אלה אינן עולות בקנה אחד עם מחקרים אחרים )R.
 )Ellis, 2006שבהם גם ידע מפורש ניבא באופן מובהק את יכולת הבנת הקריאה של
הנבחנים.
מחקר אחר ) )Andringa and Curcic, 2015בדק איך ידע מפורש על מבנה תחבירי
שאיננו קיים בשפת האם משפיע על שלבים ראשונים של רכישת שפה נוספת אצל
מבוגרים 51 .דוברי הולנדית כשפת אם למדו בפרק זמן קצר שפה נוספת בעלת חוקים
אחרים לסימון שמות עצם .כמחצית מן המשתתפים בניסוי קיבלו גם הסבר דקדוקי
קצר .לאחר מכן נבדקה ידיעת הכללים במבחן מקוון ,וידיעה מרומזת של הצורות
השונות נבדקה באמצעות מעקב אחרי תנועות העיניים ) )eye-trackingשל המשתתפים
בניסוי על מנת לבדוק את תגובתם למבע לשוני זה או אחר .התוצאות הראו שהנבחנים
שקיבלו הסבר דקדוקי הצליחו יותר במבדקים .החוקרות מסיקות מכך שידע מטא-
לשוני תורם להצלחה במבדקים של ידע מרומז.
מחקר שהתפרסם באביב האחרון בדק את השפעות ההוראה התבניתית (form-
 )focused instructionעל לימוד שם העצם והפועל בשפה הגרמנית )(Lindseth, 2016
קבוצת סטודנטים אמריקנים לומדי גרמנית כשפה נוספת למדה סמסטר אחד בגרמניה.
חלק מן התלמידים בקבוצה השתתף ,בנוסף לקורסים הרגילים שלהם ,בשיעורים נוספים
שעיקרם היה הוראה תבניתית של גרמנית ,והאחרים שימשו כקבוצת בקרה .ממבחני
מיומנות הדיבור ( )ACTFL OPIשנערכו לפני שיעורי הלשון הללו ואחריהם עלה כי
קבוצת הניסוי השיגה תוצאות גבוהות יותר באופן מובהק בתחום הנכונות הדקדוקית
מאשר קבוצת הבקרה .החוקרת מסיקה מכך שהוראה תבניתית אינטנסיבית (מפורשת)
עשויה לעזור ללומד להתקדם מהר יותר לקראת שימוש נכון בתבניות דקדוקיות גם
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בדיבור ספונטני (המשקף ידע מרומז) ,כלומר בתנאים שאינם מאפשרים ללומדים לנטר
את המבעים שלהם בצורה מודעת .מסקנות המחקר זכו לתגובות ביקורתיות בגליונות
הבאים של כתב העת.
קראשן ) (Krashen, 2016חלק על מסקנת המחקר  ,שידע מפורש ,שנרכש על ידי
למידה מודעת של חוקים ,הפך לידע מרומז ,כעין זה הנצבר כתוצאה מחשיפה לשפה ללא
הכוונה הוראתית או הישענות על כללים דקדוקיים .לטענת קראשן – הדוגל בתפיסה
שאין ממשק ) (interfaceבין ידע מפורש למרומז – היה לסטודנטים הנבחנים מספיק
זמן לנטר את המבעים שהפיקו ולהשתמש בחוקים שלמדו באופן מרוכז במספר קטן של
מפגשים .לפיכך היו החוקים עדיין רעננים בזכרונם .הידע שהפגינו ,לדעת קראשן ,היה
ידע מפורש ,לא מרומז .ואן פאטן ) (VanPatten. 2016הסכים עם עמדתו של קראשן
) (Krashen. 2016שידע מפורש אינו יכול להפוך לידע מרומז ,אולם הוא הציע הסבר
אחר להצלחת הנבחנים במבחן בעל פה שבא לאחר השיעורים התבניתיים המרוכזים.
לתפיסתו ,הידע המפורש של הנבחנים הוטמע מהר יותר עקב השיעורים הללו (לעומת
קבוצת הבקרה שלא נכחה בשיעורים אלה) אך ידע מפורש זה לא הפך בהכרח לידע
מרומז .מחקרים אלה מראים על כך שהחוקרים עדיין חלוקים בדעותיהם לגבי היחס בין
ידע מפורש למרומז.
סיכום
מאמר זה ,שקהל היעד שלו הוא מורים לעברית כשפה נוספת ,סוקר מגוון מחקרים
העוסקים בסוגית הידע המפורש ) - (explicit knowledgeידע לשוני שנרכש באופן מכוון
ומודע ,לעומת ידע מרומז ) ,(implicit knowledgeשנקנה באופן ספונטני ללא תשומת לב
מיוחדת לחוקי השפה .מצאתי שעולם המחקר עוסק כרגע בדרכים שבהן ניתן להבחין בין
ידע מפורש וידע מרומז ובקשרים שביניהם .המינוחים "מפורש" ו"מרומז" משמשים
במחקר על מנת להסביר סוגים שונים של זיכרון ,מידע ,למידה )Adams, Nuevo and
 ,(Egi. 2011הוראה ואף משוב ) .(R. Ellis. 2005המחקר האמפירי הכמותי של השנים
האחרונות עושה שימוש בקבוצות בקרה ובכלי מחקר שונים כדי להבחין בין שני סוגי
הידע ולהגדירם באופן אופרטיבי .יש המבארים את הידע הדקדוקי של הלומדים
ויכולתם לתקן טעויות כדוגמה לידע מפורש .הכושר לזהות מבעים כנכונים או לא נכונים
מבחינה דקדוקית משמש חוקרים אחרים כאמצעי לבדיקת ידע מרומז .נעשה שימוש גם
בהגבלת זמן (למשל ,במטלת כתיבה) ככלי מחקר לצורך הבחנה בין ידע מרומז ומפורש
וכן במעקב אחר תנועות העיניים ( )eye trackingשל משתתפי הניסוי.
הוראה מפורשת המקנה ידע מפורש אינה בהכרח תהליך מונוליטי המאופיין בחוסר
גמישות .קיימת קשת רחבה של אפשרויות ובה דרגות שונות של מפורשות ,החל בהוראה
השמה דגש חזק על חוקי השפה ,שבה כל טעות של הלומד מתוקנת מיד ונכונות דקדוקית
הינה חשיבות גבוהה ומתוגמלת בציון גבוה ,וכלה בהוראה אשר בה שגיאות דקדוקיות
כמעט ואינן מתוקנות .בעשורים האחרונים הוצעו ונוסו בתחום הוראת שפה נוספת
שיטות שונות ,כגון השיטה הקומוניקטיבית או הוראת צמודת מטרה )task-based
 ,)instructionהאמורות לקרב את ההוראה והלמידה לדרכי הרכישה המרומזת .האתגר
העומד בפנינו ,המורים באוניברסיטאות ,לנוכח קוצר הזמן וריבוי המלאכה ,הינו יצירת
תמהיל נכון של חוקים מפורשים ומשימות תקשורתיות אשר בסופו של דבר יביא את
הלומד לידי תפקוד נאות בלשון המטרה.
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בהיר וגבוה כזמר .יעקב אורלנד :פואטיקה ,היסטוריה ,תרבות .מאת תמר
וולף-מונזון .הוצאת מכון בן גוריון לחקר ישראל והציונות ,אוניברסיטת בן-גוריון
בנגב2016 ,
על הספר
יעקב אורלנד (יוני  - 1914מרץ  )2002היה משורר ,פזמונאי ומחזאי שעסק בסוגות
שונות של כתיבה .יצירתו כללה שירה לירית ,שירי זמר ,מחזות ,תרגומים בסוגות
שונות ,כתיבה לבימה הקלה וכתיבה לילדים .תמר וולף-מונזון רואה באורלנד את
אחד מעמודי התווך של השירה העברית במאה העשרים .ביום העצמאות תשנ"ד,
בהיותו כבן שמונים ,קיבל אורלנד את פרס ישראל לזמר העברי .כפי שכותבת וולף-
מונזון בהקדמה לספרה בהיר וגבוה כזמר ,יעקב אורלנד ,פואטיקה ,היסטוריה,
תרבות ,אירוע זה ביטא אמנם הכרה בתרומתו המשמעותית של אורלנד לזמר העברי
בדור התקומה והמדינה ,אולם בה בעת הייתה בכך משום הנצחה להיעדר ההכרה
בתרומתו לשירה העברית במשך כשישים שנות יצירה ,ועדות לדחיקתם לשוליים הן
של מפעל התרגום שהעמיד בתחומי השירה הדרמה ,והן של הפרוזה והמחזות שכתב.
בספרה מבקשת אפוא וולף-מונזון למקם את שירתו של אורלנד במפת השירה
העברית בפרספקטיבה היסטורית-ביקורתית ,בניסיון להבין מדוע למרות שהוא
מוזכר תדיר כאחד מאחרוני הנפילים של השירה העברית במאה ה ,20-הלכה למעשה
הוא נדחק לשוליים הספרותיים .כבר בהקדמה לספרה חושפת המחברת תשובה
חלקית לשאלה והיא שהעיון בקורפוס השלם של שירתו של אורלנד חושף חוסר
אחידות ברמתם של השירים .קובץ השירים המאוחר יותר משנת  1963שירים מארץ
עוץ מציג ביטוי שירי בוגר ובשל יותר ותפיסת עולם שירית מגובשת .וולף-מונזון
טוענת כי בקובץ זה מציג אורלנד אלטרנטיבה פואטית למגמות שאפיינו את השירה
הישראלית בשנות הששים .לשונו של אורלנד הושתתה על יחסים מורכבים עם
המקורות היהודיים ,הן כמקורות טקסטואליים והן כחומרי גלם לשוניים לשירה,
ובכך הביא לידי ביטוי ערוצים חדשים שלא באו לידי ביטוי אצל משוררים אחרים בני
דורו ,או שנדחו ממנה במוצהר .בספרו שירים מארץ עוץ החל אורלנד לעסוק בשאלות
פיוטיות-פילוסופיות העוסקות בתכלית הקיום ומשמעות החיים מן ההיבטים
האישיים והלאומיים ,ביניהן בשאלות הקשורות למהות האלוהים ומשמעות המוות.
בספריו הבאים :יום תל פאחר ( ,)1976עיר האובות ( ,)1978וקייב ( ,)1991הוא המשיך
לעסוק בשאלות אלו.
המחברת איננה מסתפקת רק בניתוח השירים ,אלא מבקשת לבחון את מקומו של
אורלנד מתוך עיון בסוגות השונות שבהן עסק – בשירה ,בתרגום ,בדרמה ובכתיבה
המסאית  -ומתוך ניסיון להתחקות אחר הדיאלוג שהתקיים ביניהן .את הדיון
במפעלו הספרותי של אורלנד היא בוחנת על רקע האקלים התרבותי של התקופה
המשמעותית בעיצוב הספרות העברית בא"י .כפי שהגדירה זו המחברת בכותרת
הספר ,ספרה עוסק בפואטיקה ,בהיסטוריה ובתרבות.
ספרה של וולף-מונזון מאורגן בציר כרונולוגי .המחברת סוקרת את נקודות המפתח
בביוגרפיה היוצרת של אורלנד למן ילדותו המוקדמת בעיירה טטייב ועד ימיו
האחרונים .היא עוקבת אחר השנים הראשונות שלו כילד בקרב חלוצי העלייה
השלישית במגדל ,בטבריה ובירושלים ,פעילותו ותרומתו לתנועת הנוער העובד,
לימודיו באוניברסיטה העברית בירושלים ובאקדמיה המלכותית לדרמה בלונדון,
שירותו הצבאי ב”הגנה” ובצבא הבריטי במסגרת הלהקה הצבאית לחיילים יהודיים,
נישואיו לבת-אל אקסלרוד ,המעבר מירושלים ליפו ומשם לחיפה ,מעבר שהיה כרוך
בהתנקות מהנוף האנושי של חברת הסופרים ומהחיים הספרותיים של תל אביב,
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ונסיעותיו בשליחויות חינוכיות מטעם הקרן הקיימת לחו"ל .המחברת משתמשת
בציר ביוגרפי זה כקו ִמִתאר לדיון התמטי בכל אחד מקבצי שירתו ,ובשאר הסוגות
המגוונות שבהן יצר ,על ייחודם ועל מאפייניהם הפואטיים.
לצורך כתיבת הספר ערכה המחברת סדרת מפגשים עם אורלנד וקיבלה מידיו חומר
ארכיוני רב שכלל מכתבים ,כתבי יד ,תצלומים ומסמכים שונים .היא השלימה את
החסר בעזרת חיפוש בארכיונים נוספים .המחברת אף חשפה שני כתבי יד נוספים
שנכתבו ע"י אורלנד לאהובתו רוז וולפסון (כרומצ'נקו) בזמן שהותו בלונדון לצורך
לימודיו .לספר מצורף גם תקליטור עם הקלטות נבחרות משירי הזמר של יעקב
אורלנד.
על ייעודו של הספר
ספרה של וולף-מונזון פונה לקהל יעד רחב של קוראים .ימצאו בו עניין חוקרי ספרות
ושירה בכלל ובאופן ספציפי אלו העוסקים בהתפתחות השפה העברית ,השירה
והספרות בא"י .הספר יתרום גם להיסטוריונים ,אנתרופולוגים וחוקרי תרבות
ופולקלור העוסקים בהתהוותה של חברה ותרבות בא"י שלפני קום המדינה
ושלאחריה וכמובן לחוקרי הזמר העברי שימצאו בו שלל רב הקשור בניתוח השירים
הללו ובהיסטוריה שלהם .הספר כתוב בסגנון בהיר וקולח ,ולצד תרומתו לדיון
המחקרי ,הוא פונה גם למורים לספרות עברית ולהיסטוריה בבתי הספר התיכוניים
ולקורא המשכיל המעוניין להרחיב את השכלתו בתחומים הנ"ל.
מקומו של הספר במחקר העוסק בזמר העברי
בשנים האחרונות רווח המחקר העוסק בשירי הזמר העברי ,במלחיניו ובמשורריו.
עבודות תזה ודוקטורט ,מאמרים ,ספרים וספרי תווים רבים יצאו לאור .אתר
האינטרנט זמרשת 1,שחבריו שמו להם למטרה להציל מהכחדה את השירים שנכתבו
והושרו בעברית מראשית הציונות ועד לקום המדינה ולהנגישם לציבור הרחב ,תרם
אף הוא למגמה זו .האתר כולל גם את ההקלטות של השירים ומבחר גדול של
מחקרים העוסקים בתחום .במקביל לאלה ,הספרייה הלאומית ואוניברסיטאות
שונות בא"י עוסקות בשימור מורשת גדולי השיר והזמר העבריים ,ורבים מן
הארכיונים של המלחינים והמשוררים הגדולים עוברים תהליכים של דיגיטציה
ושימור .אף ארכיונו האישי של יעקב אורלנד הועבר לאוניברסיטת בר-אילן ,ועל
הצגתו ושימורו הופקדה מחברת הספר.
ספרה של תמר וולף-מונזון יצא לאור בהוצאת מכון בן גוריון בשנת  2016והוא
משלים את הפסיפס בסדרת ספרים העוסקים בתחום משוררי ומלחיני הזמר העברי
שראו אור ממש בשנים אלה ,כדוגמת :ספרם המחקרי של אדוין סרוסי ומוטי רגב
שתורגם לעברית בשנת  – 2013מוסיקה פופולרית ותרבות בישראל 2,ספרו העיוני-
ביוגרפי של דן לאור :אלתרמן-ביוגרפיה 3,העוסק בחייו וביצירתו של המשורר נתן
אלתרמן ,ובכללה של שירתו הפזמונאית .ספרו הביוגרפי של מוטי זעירא – כמו קול
של הלב 4העוסק ביצירתו של המלחין דוד זהבי ,ספרה המחקרי של אילנה איבצן על
חייו ויצירתו של סשה ארגוב – רב נגינות יש וצלילים 5,אסופת מאמרים מוזיקה
בישראל 6ועוד רבים.

http://www.zemereshet.co.il 1
 2אדוין סרוסי ומוטי רגב ,מוסיקה פופולרית ותרבות בישראל ,הוצאת האוניברסיטה הפתוחה (.)2013
 3דן לאור ,אלתרמן – ביוגרפיה ,הוצאת עם-עובד (.)2013
 4מוטי זעירא ,כמו קול של הלב ,הוצאת הקיבוץ המאוחד (.)2013
 5אילנה איבצן ,רב נגינות יש וצלילים ,סשה ארגוב – חייו ויצירתו ,הוצאת הקיבוץ המאוחד (.)2014
 6עורכים :מיכאל וולפה ,גדעון כ"ץ ,טוביה פרילינג – מוסיקה בישראל ,מכון בן גוריון (.)2014
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שירי הזמר העברי שנכתבו בין השנים  1920-1960נמצאים בתחום שאני מכנה אותו
"התחום האפור" שבין האמנותי ,העממי והפופולרי 7.בשנים אלו נוצרו בארץ ישראל
המנדטורית ובשנותיה הראשונות של המדינה שירים שחוברו ע"י מלחינים ומשוררים
שהמוטיבציה שלהם לכתיבת השירים נבעה הן מתוך צורך אישי לממש את כישוריהם
האמנותיים והן מתוך מחויבות אידיאולוגית לייצר רפרטואר של שירים עבור המפעל
הלאומי-ציוני .שירים אלו מכילים בתוכם מגוון רב של סוגים מוזיקליים עממיים,
פופולריים ואמנותיים .התופעה המעניינת והייחודית שעולה הינה הימצאותו של
"אזור אפור" של שירים המושרים בפי כל כ"שירים עממיים" בערבי "שירה בציבור",
ושאף זכו להקלטות ולשידורים ,אך למרות חותמת ה"עממיות" ולעתים אף
ה"פופולריות" שלהם ,הינם שירים שרמת הטקסט שלהם גבוהה ,ושאופן הטיפול של
הלחן בטקסט הינו ייחודי ומורכב .במקרים רבים השילוב של הטקסט והלחן וכן
הדיאלוג ביניהם הביא את השיר לרמות אמנותיות גבוהות ,כך שרגשות
סובייקטיביים הגיעו לרמת הבעה ועוצמה מושלמת .ייתכן שאמירה זו משלימה את
ההסבר לשאלה של וולף-מונזון לגבי ההכרה הגורפת בגדולתם של שירי הזמר של
יעקב אורלנד לעומת היעדר ההכרה בתרומתו לשירה העברית .השילוב של הטקסט
של אורלנד עם הלחנים הנפלאים של זעירא וחבריו העמידו את השירים כיצירות
אומנות החוצות את גבולות הזמן הקונקרטי בעת כתיבתם.
אריאל הירשפלד במאמרו בעיתון הארץ "המוזיקה מפרקת מה שהטקסט מנסה
לחבר" 8,טוען ש"השיר הישראלי הוא היצירה המוסיקלית התקפה היחידה של
התרבות הישראלית" .לדעתו ,היצירה האמנותית המובהקת שהתפתחה בארץ ישראל
שלפני קום המדינה נותרה למעשה מחוץ לתודעה התרבותית החיה .הוא מסביר את
טיעונו בכך שתפוצתם של השירים הייתה גדולה והם חדרו אל תוך החיים של
האנשים שבארץ ישראל ונשארו בתודעתם; המלחינים שכתבו שירים אלה ,התייחסו
ליצירתם זו ברצינות רעיונית ויצירתית; הם גם שמרו על קשר חי עם השירה העברית,
ודרכה נשמר הקשר עם הלשון העברית החיה.
עיון בפרקי הספר
פרק ראשון – טטייב ,קישינב ,מגדל ,ירושלים
בפרק זה מתוארת הביוגרפיה המוקדמת של אורלנד תוך כדי עיון ברקע הגיאוגרפי,
התרבותי וההיסטורי של יצירתו .הפרק פותח בתיאור הטבח שנערך בטטייב ביהודים
בשנת  ,1920ובהשפעתו המכרעת על חייו ויצירתו של אורלנד .אורלנד שהיה כמעט בן
שש חזה בבעתה מבעד לחרכים של חבית בה התחבא כיצד הפורעים רוצחים את
סבתו ,אונסים והורגים את שתי בנות דודו ,את ההתעללות בגופת סבו ,ואת הגרזן
שהונף על ראש אביו .אביו ניצל ,אולם המחזה הקשה רדף את אורלנד והשפיע על חייו
ועל יצירתו .המחברת עוקבת אחר נדודי משפחת אורלנד לקישינב עד לעלייתה לארץ
ישראל בשנת  .1921הפרק ממשיך ודן בגלגולי המשפחה בארץ ישראל ובהשפעתם על
נפשו של אורלנד הצעיר .משפחת אורלנד הצטרפה לגדוד העבודה שעסק בסלילת
כבישים ,חציבה ובנייה במגדל ולאחר מכן בעין חרוד ובטבריה .בגדוד העבודה נחשף
אורלנד לרוח החזון של האנשים ,לריקודי ההורה ,ולשירים כגון "אל יבנה הגליל",
"יה ,חי לי ,עמלי לי" .ב 1923 -עברה משפחת אורלנד לירושלים ולאחר מכן לתל אביב.
המחברת משלבת בסיפור קטעים מכתביו של אורלנד המתארים את חוויותיו .אורלנד
קיבל חינוך יהודי דתי בבית הוריו ובירושלים העמיק את לימודיו בחדר תורה
"תחכמוני" (תופעה חריגה בנוף של גדוד העבודה).

 7אבי בר-איתן" ,בין האמנותי לעממי בשיר הישראלי :1960–1920 ,עיון בשירי מרדכי זעירא ,דוד זהבי ומשה
וילנסקי" ,חיבור לשם קבלת תואר דוקטור לפילוסופיה ,האוניברסיטה העברית בירושלים (תשע"ד )2013
 8אריאל הירשפלד" ,המוזיקה מפרקת מה שהטקסט מנסה לחבר" ,הארץ (.)19.12.1997
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הפרק סוקר גם תקופות נוספות בחייו של אורלנד ,כגון :חווית המפגש של אורלנד
עם תיאטרון הבימה; לימודיו בגימנסיה העברית בירושלים; פעילותו של אורלנד
כחניך וכמדריך בתנועת הנוער העובד ולימודיו שהחלו בשנת  1932באוניברסיטה
העברית בלימודי ספרות ,פילוסופיה ולשון.
בנוסף לסקירה הביוגרפית מתארת המחברת בפרק זה את ביכורי שירתו של
אורלנד בעיתונים במעלה ,דבר ובגזית ,ודנה בשירי הזמר הראשונים אותם החל
לכתוב .בשנת  1934פגש אורלנד את ברל כצנלסון ובעקבות הרושם שהותיר בו
כצנלסון במפגש הוא כתב שיר ושלח אותו לעורך דבר לפרסום .כמו כן חיבר אורלנד
את שיר הזמר הראשון שלו "אנחנו שרים לך ,מולדת ואמא" ,שיר שהפך למעין המנון
של תנועת הנוער העובד והלומד והולחן בידי דוד זהבי .תמר מונזון מזכירה שני שירים
נוספים :השיר "רד הלילה" שנכתב ב 1931 -למנגינת ניגון חסידית ,והשיר "סובבוני".
היא אומרת כי שני השירים מדגימים את ייחודם של שירי הזמר של אורלנד כמו גם
את הפערים שנתגלו בראשית כתיבתו הלירית שהייתה בלתי בשלה עדיין .רבים
משירי הזמר שכתב אורלנד בשנות השלושים מוכרים לקהל הרחב גם כיום ,בשונה
משירי הביכורים שנודעו רק למעטים .בסיומו של הפרק מתייחסת המחברת גם
לפערים בהתקבלות ובתפוצה בין שירי הזמר לבין שירתו הלירית של אורלנד ,וכותבת
כי אלו נותרו על כנם במשך עשרות שנים של יצירה בשני אפיקי הסוגה.
עיון מעמיק בשירי הזמר של אורלנד תוך מיקומם ב"תחום האפור" שבין העממי,
הפופולרי והאמנותי ,מצביע על ייחודו וחותמו האישי של אורלנד כפזמונאי ששירתו
נמצאת בתווך שבין האמנותי לעממי ,ומדגיש את איכותה וחשיבותה.
פרק שני" :הייתי אילן בגופי" – אילן ברוח על רקע תקופת לונדון
הפרק מתאר את תקופת לימודי התיאטרון של אורלנד .בשנת  1935למד אורלנד
משחק בסטודיו של "הבימה" ,ולאחר מכן נבחן לשחק בתיאטרון "אהל" .אורלנד
המשיך את לימודיו באוניברסיטה העברית ובמקביל למד תיאטרון בתל-אביב .מנחם
גנסין ,מנהל הסטודיו של "הבימה" ,ומשה הלוי עודדו אותו לנסוע ללימודי המשך
בתיאטרון באקדמיה המלכותית לדרמה בלונדון .בלונדון החל הקשר של אורלנד עם
קהילות יהודיות בחו"ל ,וגופים יהודיים הזמינו אותו לפעילויותיהם .בפרק זה
המחברת מאירה פרק חשוב בחייו של אורלנד שהיה נסתר מעיני רוב האנשים  -קשריו
של אורלנד עם נערה יפהפייה ממשפחה אנגלית יהודית -ציונית ,רוז כרומנצ'ו ,שעלתה
בעקבותיו לא"י .למרות סיפור אהבתם אורלנד בחר להתמסר לקריירה הספרותית
והקשר ביניהם הלך ודעך .רוז היוותה מקור השראה לאורלנד בשלבים פורמטיביים
שבהם עיצב את דרכו השירית ,והקשר ביניהם שופך אור עלהבנת תפקידה המשמעותי
של תקופת לונדון בתהליך התגבשותו של אורלנד כיוצר.
בפרק זה דנה המחברת בספר השירים הראשון של אורלנד אילן ברוח .רוב שיריו
של ספר זה נכתבו בלונדון בשנים  ,1937-1936וכשחזר לארץ שלח אותו אורלנד לברל
כצנלסון ,שעיכב את פרסומו מאחר וחשב כי שיריו אינם בשלים לדפוס .בסופו של
דבר הספר יצא בהוצאת "גזית" .וולף-מונזון מנתחת כמה שירים מתוך הספר ועומדת
על דרכי עיצובו של האילן כדימוי מרכזי לדובר השירי ועל דרך עיצוב דיוקנה של
האהובה בשירים .היא גם מציגה את התקבלותו של הספר ואת הביקורות החיוביות
והשליליות להן זכה.
בין השירים שנכתבו בהשראתה של רוז נמצא שיר ללא כותרת המוכר כשיר "אני
נושא עמי את צער השתיקה" שהולחן ב 1951 -בידי דוד זהבי .השיר נכתב מנקודת
מבטו של גבר הפונה אל אהובתו בניסיון לשחזר את חוויות העבר המשותפות
לשניהם .בדיון על הקשר שבין הלחן לטקסט הולכת המחברת בעקבות ניתוחו של
אריאל הירשפלד ,והיא עוסקת בנושא בקצרה .ככלל ,בדיון בשירי הזמר של אורלנד,
רצוי היה בעיניי להרחיב על הקשר שבין הטקסט והמוסיקה ,שכן רק באמצעותו אנו
נחשפים לדרך בה טקסט ומוסיקה חוברים אצל אורלנד לכדי יצירה אמנותית,
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שלעתים הופכת להיות ליצירה "על זמנית" .וולף מונזון דנה ומנתחת שירים נוספים
מהספר ואומרת כי למרות שבשיריו מופיעים מוטיבים של אלם ,שרפה ,ריקנות
והדחקה ,הקושרים חלק מהשירים לאירוע הפוגרום בטטייב שחווה אורלנד בהיותו
בן שש ,היא טוענת כי "בשירי 'אילן ברוח' הדחיק אורלנד את עברו הכואב ולא העז
להתעמת עמו באופן ישיר או להתייחס אליו באופן מפורש .שיריו מחניקים את הכאב
ואת הזיכרון ,ומותירים חלל אפל המתמלא בשתיקה" 9.במסגרת הדיון בפואטיקה
של "השיר השותק" היא מביאה את השיר "שלכת" שאיננו נכלל באילן ברוח .שיר זה
נכתב בתחילת שנות הארבעים והולחן ע"י מרדכי זעירא.
בפרק זה עוסקת המחברת גם במחזור שירים שני שכתב אורלנד באנגליה "עלים
מיער ארדן" ,שפורסם בספרו השני שירים על עיט ועל יונה ( .)1946דמויותיהם של
אורלנד ואהובתו רוז מופיעים שם כאורלנדו ורוזלינד כאזכור שעליו מצביעה
המחברת לשתי הדמויות של שייקספיר בקומדיה הפסטורלית כטוב בעיניכם
שאהבתן ,לא במקרה ,מתרחשת ביער ארדן .היא כותבת שייתכן שבזמן שאורלנד למד
על הדרמה השייקספירית הוא נדרש למחזה כטוב בעיניכם ,ומערבובם של הדמיון
והמציאות נוצרו קשרי השתקפות בין מערכת היחסים שהיה שותף לה על הבמה לבין
מערכת היחסים שנרקמה בינו לבין רוז.
פרק שלישי :שירי הזמר של אורלנד ומקומם בתהליכי התגבשותה של החברה
היישובית בארץ ישראל.
הדיון בשירי הזמר של אורלנד ,שקנו להם תהודה רבה והפכו לחלק מקנון השירים
הארץ-ישראליים ,חשוב במיוחד לאור הפער בין התקבלותם של שירי הזמר הללו לבין
התקבלותם של שיריו הליריים ,והמחברת אכן מקדישה לפרק זה ששים עמודים.
הפרק מתאר את הצטרפותו של אורלנד ל"משמרות הנעים" של פלוגת הנוטרים
בירושלים בשנת  .1939בעקבות פנייתו של יצחק נוז'יק ,במאי תיאטרון "המטאטא",
חיבר אורלנד את שיר הזמר המפורסם "הטנדר נוסע" שהולחן ע"י משה וילנסקי.
השיר זכה להצלחה מסחררת והפך להמנונם של המשמרות ואומץ ע"י להקות אחרות.
סמוך לפרוץ המלחמה התגייס אורלנד עם חברים נוספים מקבוצת המשוררים
והסופרים לשירות בצבא הבריטי שם גם שירת המלחין מרדכי זעירא .במהלך
שירותם המשותף בתקופת מלחמת העולם השנייה הם חיברו יחדיו כעשרה שירי
מאבק ומרי .הפרק מרחיב על "שיר הלגיונות" ועל שירים נוספים וגם מסביר את
חשיבותם של שידורי "קול ירושלים" ,שהיוו נדבך חשוב בהתפתחותה של התרבות
העברית והפצתה .בשנת  1942הוקמה להקה צבאית לחיילים היהודיים ששירתו
בצבא הבריטי ואורלנד וזעירא נמנו בין המייסדים של הלהקה .תיאור הווי וחיי
הלהקה הינו משמעותי להבנת תפקידה ההיסטורי בכך שהיא היוותה את הבסיס
ללהקות הצבאיות העתידיות של צה"ל .הפרק מתאר את תרומתם של שירי המאבק
והמרי לעיצובו של האתוס הלאומי האופנסיבי .המחברת מנתחת את השיר "שיר
לחרב" ואומרת כי" :שיר זה היה מצע לכינונו של אתוס אופנסיבי ,הקורא לקרב
ולחרב למען השגתו של כבוד לאומי ,ורואה בשילוב בין השיר לחרב דרך להשגת
גאולה לאומית .הביטחון המופגן ,לצד האידיאליזציה של ההקרבה העצמית על מזבח
הנקם ,הופכים את החרב לא רק לאמצעי הגנה על החיים ,אלא למקור השראה
לחיים" 10.המחברת טוענת שגם את שירי האהבה אשר נכתבו ללהקה רתמו לאתוס
האופנסיבי .בשירים אלו אנו מוצאים את הקונוונציה המוכרת :קבוצת דוברים-
לוחמים העושים דרכם לחזית פונים אל הנמענת שנותרה בעורף ומבקשים ממנה
שתשמור להם את אהבתה .אבחנות אלה הינן מקור חשוב לבחינת השירים שכתב
אורלנד והן יכולות לשמש כמקור להשוואה במחקר הזמר העברי.
 9וולף-מונזון ,בהיר וגבוה כזמר.69 ,
 10שם.99 ,
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הפרק מרחיב על מוטיב "האש המתלקחת" ומציג שירים נוספים כגון השיר שנכתב
לרגל העלייה להיאחזות "חניתה" שבגליל העליון .האש הבוערת מסמלת את יסוד
המאבק האידיאולוגי הבלתי מתפשר .לדעתי ,החמיצה המחברת בדיון זה את
התפקיד של המוסיקה ביצירת הפאתוס בשירים ,באמצעות תבניות ריתמיות כדוגמת
מקצב ה"הורה" הסינקופטי והקווים המלודיים .הספר משמש לנו כמקור לא אכזב
למידע על כתיבת שירים שהפכו לנכסי צאן ברזל של הזמר העברי כדוגמת השירים:
"עץ הרימון"" ,היו לילות"" ,נגן עוגב"" ,שני שושנים" ו"שיר אליך" שנכתב על רקע
קשרי האהבה שרקם אורלנד עם אשתו לעתיד בת-אל אקסלרוד .הפרק כתוב בצורה
קולחת ,אך אני מוצא בו מעט פיזור וחזרתיות ,לזכותה של המחברת ייאמר ,שהיא
חולשת על מגוון רחב של נושאים היסטוריים ,פוליטיים ,ספרותיים.
בסוף הפרק מובא דיון משמעותי :תפקידם וייחודם של שירי הזמר שכתב אורלנד
והניסיון להסביר את הפער ההתקבלותי שבין שירי הזמר שלו לכתיבתו הלירית.
המחברת טוענת ,שמתוך מודעות לנסיבות הזמן ,ביקש אורלנד להשפיע על תהליכי
התפתחותה ועיצובה של החברה היישובית בא"י בהפצת דימויים לאומיים חדשים
וביטויים חדשים לזהות לאומית עברית .המחברת מציינת ,כי בא"י נוצרה
הפזמונאות העברית ביוזמת מוסדות התרבות הרשמית ,תפקדה כמערכת קנונית
וניסתה לברוא "פולקלור עברי" יש מאין .עם זאת בשל זיקתם למוסדות התרבות
הרשמית ,הם צייתו לכללים כמו-ספרותיים ונכתבו על פי מודלים של השירה
הכתובה.
במסגרת דיון זה כותבת המחברת ,כי בשירי הזמר ביטא אורלנד את הביוגרפיה
הלאומית של היישוב וצמצם את נוכחותה של הביוגרפיה האישית שלו .אף בשירי
האהבה שכתב ניתנת נוכחות בולטת למקומות ואתרים .לשאלת הפער שבין
התקבלותם של שיר הזמר שכתב אורלנד לבין השירים הליריים מציעה המחברת
מספר תשובות .הראשונה :שירי הזמר שכתב אורלנד הגיעו לכלל גיבוש והבשלה ולכן
הם זכו לתהודה בלתי רגילה בשנות עיצוב התרבות העברית טרם הקמת המדינה,
בעוד ששירתו הלירית שנכללה בשני ספריו הראשונים הייתה עדיין בוסרית ולא
אחידה ברמתה .הסבר נוסף של המחברת" :בשירי הזמר הביטוי השירי הוא אמיתי
וחשוף ,נטול מסכות הגנה או ניסיון ליפות את המציאות ,הם חושפים עולם בלתי
שלם וסדוק ,שמותיר שאלות רבות ללא מענה .לעומת זאת ,שירתו הלירית של אורלנד
התאפיינה ב"פואטיקת 'השיר השותק' ,באמירות מוחנקות ,רדומות ומושתקות,
בהתחמקות מהתעמתות עם קושי וכאב באמצעות הימלטות אל היופי ואל הרעננות.
עוד הסבר לפער הוא שיתוף הפעולה הייחודי שנוצר בין אורלנד לבין מלחיני השירים,
והזיקות המרתקות בין הטקסטים ללחנים ,אשר הביאו את שירי הזמר למדרגת
בשלות וליטוש 11 ."...למרות הדיון הספרותי המעמיק בעניין השירים ,אני סבור ,כי
היה מקום להרחבה בעניין זה בפרק תוך הסתמכות על מחקרים אחרונים העוסקים
בקשר שבין הטקסט למוסיקה בשירי הזמר הארץ ישראליים המוקדמים.
פרק רביעי" :הסכלות ב'קנקן'" – על החיים התרבותיים בתל אביב המנדטורית
כשמו כן הוא ,פרק זה מתאר את ההווי המיוחד של קבוצות המשוררים ,הסופרים
והאמנים שישבו בבתי הקפה התל-אביביים .המחברת עוקבת ביד אמן אחר המפגש
של אורלנד עם חברי הבוהמה התל-אביבית ,משוררי חבורת "יחדיו"  -אלכסנדר פן,
אברהם שלונסקי ,נתן אלתרמן ,ישראל זמורה ,אברהם חלפי  -ועומדת על מרקם
היחסים העדין שבין חבריו .היא מתארת את פירוקה של חבורת "יחדיו" ואת הקמתה
של קבוצה אחרת שנקראה "מחברות לספרות" ושהוקמה ע"י נתן אלתרמן וישראל
זמורה .הפרק מתאר את הווי החיים התרבותי בתל-אביב ,את בתי הקפה והמסעדות
כדוגמת "שלג לבנון"" ,רצקי"" ,שלג"" ,אררט"" ,הרלינגר" ו"כסית" ,את הפעילויות
 11שם.131 ,
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שנערכו במרחב הציבורי כגון :תהלוכות ,חגיגות ,העדלאידע בפורים ,תזמורות רחוב
ועוד .כפי שכותבת המחברת" ,בתי הקפה הספרותיים שזוהו עם חבורות קבועות של
משוררים ,סופרים ואמנים ,היוו חלק מתופעה תרבותית רחבה בכך ש"הם מילאו
תפקיד מכריע ביצירתם של קשרים תרבותיים ובין-אישיים ,ושימשו זירת מאבקים
בין חבורות ובין דורות ספרותיים ,ומקום לבירור סוגיות ארס-פואטיות" 12.היא
מתארת את הפוליטיקה הפנימית בין חברי הקבוצה ,ואת התרומה של הקבוצה
ליצירה האישית .אורלנד בכתביו אומר "היו לנו כמה בתי קפה ,שיותר משהיו בתי-
מפגש ,היו בתי מדרש בזעיר אנפין 13."...נושא חשוב שבא לידי דיון בפרק זה הוא
הוויכוח הגדול בין חברי הקבוצה באשר לשאלה האם השירה צריכה להיות "צרופה"
ומנותקת מכל מחויבות למציאות אקטואלית .החתירה לשירה הצרופה לוותה
בהעדפה חד משמעית של כתיבה לירית-סימבולית כנגד הכתיבה הריאליסטית
שאותה זיהו עם הספרות המגויסת ועם ערכים לאומיים מיליטנטיים .לוויכוח זה היו
השלכות בהוצאה לאור של ירחוני השירים "טורים"" ,מחברות לספרות" ו"דפים
לספרות" .המחברת מרחיבה בהקשר זה בעניין השירים שפרסם אורלנד ב"מחברות
לספרות" ומנתחת אותם.
הפרק עוסק בעניין חשוב נוסף – היחסים שבין אורלנד לאלתרמן .המחברת מנתחת
את שירו של אורלנד "בוא נסע מכאן" ,שיר שאורלנד הקדיש לאלתרמן בספרו
הראשון ,את "שיר קנאות" שהופיע בשירים על עיט ועל יונה ,ואת "שיר בכי" מתוך
המחזור "ח"י שירים לרע"' .היא מסכמת את הדיון על מורכבות יחסיהם במלים אלו:
"לצד העובדה שאלתרמן הציג את אורלנד לפני קהיליית הסופרים והמליץ על עבודתו
כמתרגם וכמשורר פעלה נוכחותו שבעולמו של אורלנד גם ככוח מפורר ,שעורר בו
חוויות של דחייה ושל מחסור ,של תסכול עמוק ושל ריקנות שאיננה ניתנת למילוי.
במושגים יונגיאניים אורלנד חווה את נוכחותו של אלתרמן כ'אנימה' ,כמקור השראה
והפריה למעשה היצירה שלו ,ובה בעת גם כנוכחות מסרסת וכובלת ,לעתים
קרובות14".
המשכו של הפרק דן בספר השירים שירים על עיט ועל יונה .המחברת מצביעה על
שני המוקדים הסימבוליים שיש להם נוכחות בספר ומצביעה על כך שבאמצעות
רמיזות וסמלים ביקש אורלנד לקשור את השירים לאירועי התקופה ולתפיסות
נבואיות ,היסטוריות ולאומיות שבבסיסן מחויבות האלוהים לעמו.
פרק חמישי :היצירה הדרמטית ועבודת התרגום
בפרק זה בוחנת המחברת את המיתוס בעניין "שתיקתו בת  17השנים של אורלנד",
למן שנות הארבעים לאחר צאתו לאור של הספר שירים על עיט ועל יונה ,ועד שנת
 ,1963עם צאתו לאור של הספר שירים מארץ עוץ ,שבהן נמנע אורלנד מלפרסם את
שיריו הליריים .וולף-מונזון מציגה כמה תשובות אפשריות לעניין .למרות "שתיקתו"
זו ,מראה המחברת בפרק זה את עיסוקו האינטנסיבי של אורלנד בתרגום וביצירה
הדרמטית .היא סוקרת ובוחנת את היצירות הדרמטיות שכתב אורלנד ,וכן את דרך
ההתקבלות שלהן ואת מקומות הביצוע ובימות התיאטרון בהן עלו .בין המחזות
נמצא את פנטקקא ,טבריתא ,האיש מאחורי האגדה  -סיפורו של הרצל .בין תרגומי
המחזות בשנות ה 50 -נמצא את :חשיבותה של הרצינות של אוסקר ווילד ,נער הזהב
של קליפורד אודטס ,אלה תולדות נח של אנדרה אוביי ,מתחת לגשר מאת מקסוול
אנדרסון ,ג'וני בלינדה מאת אלמר הריס ,כוכב השחר מאת סילביה ריגן ,תרגום
המחזה היידי הערשל אסטראפאליעד (הרשלי מאוסטרופולי) ועוד תרגומים שונים.
בנוסף ,המחברת מצביעה על כשרונו המיוחד של אורלנד ורגישותו הרבה בתרגומי
 12שם.148 ,
 13יעקב אורלנד' ,פורג  4וגנסין [ '5רשימה בכת יד] ,ארכיון אורלנד ,784/2 ,מובא בספרה של וולף-מונזון בהיר וגבוה
כזמר.150 ,
 14וולף-מונזון ,בהיר וגבוה כזמר.183 ,
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שירה ופרוזה למבוגרים ולילדים .היא מרחיבה בעניין ההמצאות הלשוניות
המיוחדות של אורלנד בתחום זה והיא מציגה את הביקורות החיוביות והשליליות
שהובאו בהקשר ליצירתו זו .בפרק זה אנו מוצאים את אורלנד החוקר היסודי
והרציני ,שלפני שתרגם או כתב מחזות ערך מחקרים לשוניים והיסטוריים מעמיקים.
במחזות שכתב אנו מוצאים היבטים דידקטיים ואידאולוגיים.
פרק ביוגרפי חשוב בחייו של אורלנד מתאר את המעבר של המשפחה לחיפה בשנת
 .1954ראש העיר אבא חושי הציע לאורלנד להצטרף לפרויקט של יוזמה להצעת
מגורים לאמנים וסופרים בחיפה במטרה להפוך אותה למרכז של תרבות ואמנות.
פתרון מגורים זה עזר למשפחת אורלנד מבחינה כלכלית-פיזית ,אולם התרחקותו של
אורלנד ממוקד ההתרחשות בתל-אביב ,וההליכה לשוליים ,הפריעה להתקדמותו
המקצועית והוא נאלץ לנסוע לתל אביב כל הזמן .קהילת הסופרים והאמנים
הדומיננטיים שישבו ב"כסית" התייחסה בביטול גמור ליוצרים שעברו לחיפה ,והם
מצדם הרגישו מודרים ממרכז ההתרחשות התרבותית ולא שותפים להתהוותה.
פרק שישי :שירי העת והעיתון ,מחזות עם והכתיבה לבימה הקלה
המחברת מפרידה בין כתיבתו הקנונית של אורלנד לבין כתיבתו ה"תת-קנונית".
ערוצי השירה ה"תת קאנוניים" ,כפי שמכנה אותם וולף-מונזון ,הינם השירים שכתב
אורלנד מהמחצית השנייה של שנות הארבעים .שירה זו נכתבה בסגנון קליל יותר תוך
זיקה אקטואלית מוצהרת ,והיא מושתתת על המציאות הקונקרטית .לשונה דיווחיות
ויום יומית והיא מתאפיינת באזכור מפורש של שמות מקומות ,אנשים וחפצים.
כתיבה זו כוללת את הטורים המחורזים שאורלנד כתב לעיתונים הדור וחיפה
העובדת ,מערכונים ופזמונים שכתב לבימה הקלה החל מסוף שנות השלושים ,בעיקר
לתיאטראות "לכל הרוחות" ,לתיאטרון "המטאטא" ול"לי לה לו" ,וכן הכתיבה של
מה שהיא מכנה "מחזות עם" ,שהינם מחזות רבי משתתפים שנועדו לציון אירועים
מיוחדים בעלי חשיבות לאומית .כתיבה זו כללה גם מחזאות ,פרוזה ושירה .השירים
שנכתבו למחזות העם ולתיאטרון הולחנו ע"י מלחינים שונים כדוגמת ידידיה אדמון,
מרדכי זעירא ,דוד זהבי ,חיים אלכסנדר ,שמואל פרשקו ,משה וילנסקי ועוד .במחזות
העם ביקש אורלנד לרגש ולהפעים ולהעביר מסרים חינוכיים ברוחה של תנועת
העבודה .בין השירים המוזכרים שנכתבו לתיאטרון הרביו "לי לה לו" מנתחת
המחברת את השיר ה"תימני" – "זכריה בן-עזרא" ,והיא מזהה בו את ההזדהות
העמוקה של אורלנד עם הממסד המפא"יניקי ועם מנהיגותו וחזונו של בן-גוריון.
פרק שביעי' :הבקע הראשון בחומה'
הפרק פותח בספר השירים השלישי של אורלנד שירים מארץ עוץ שראה אור בשנת
 1963בהוצאת "מחברות לספרות"  17שנים לאחר שפורסם הספר שירים על עיט ועל
יונה .את השירים הראה אורלנד לחברו אלתרמן שזיהה בהם את החוויה העמוקה
והטראומטית שחווה אורלנד בילדותו .את יחסו של אלתרמן לשירים סיכם אלתרמן
במלים" :שמע ,השירים שלך ,תראה כמה שתיתי לכבודם .לא נותנים מנוח .אני אדבר
עם זמורה .הוא חייב להוציא אותם 15".זמורה לא נדרש להשתדלות של אתרמן ,הוא
התרשם מהבגרות של השירים וביקש להיות המו"ל .רוב מבקרי הספר הדגישו את
השינוי המשמעותי שמשקפים השירים בכתיבתו של אורלנד ואת התבגרותו בהשוואה
לשיריו הקודמים .וולף-מונזון כותבת כי שירים מארץ עוץ היו התחלה של כתיבה
פיוטית-פילוסופית שהתמודדה עם שאלות הנצח של תכלית הקיום ומשמעות החיים,
עם מהות האלוהים ופשר המוות ,שאלות שיעמדו גם במוקד ספריו הבאים :יום תל
פאחר (מערכות ,)1976 ,עיר האובות (עקד )1978 ,וקייב (כרמל.)1991 ,
הפרק דן במשמעות השם "שירים מארץ עוץ" על אופיו האגדי ועל הזיקות בינו לבין
ספר איוב ,כמו גם במבנהו של הספר ובשירים עצמם ובהמשך הפרק בדיון בספר
 15אורלנד ,כז שירים :נתן היה אומר ,84 ,מובא בספרה של וולף-מונזון בהיר וגבוה כזמר.325 ,
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השירים הבא שהוציא אורלנד עיר האובות .וולף מונזון דנה בשיריו של ספר זה
ובהתקבלותו ומתארת את הזיקות הטקסטואליות בינו לבין שירים מארץ עוץ.
במסגרת הדיון בעיר האובות היא דנה בהשוואה בין אורלנד לאלתרמן בנושא השירה
והשפה המדעית ומראה כי אורלנד ואלתרמן הסיקו מסקנות מנוגדות מן ההשוואה
בין לשון השירה לבין השפה המדעית .אלתרמן כינה את השפה המדעית "שפת
הסרגל" 16,בשל כוחה לחדור לאמתם של דברים ולהגדירם בשפה מדויקת ואילו
אורלנד הציג בשירי עיר האובות תפיסה מנוגדת ,בה שפה זו מוגבלת בהשוואה
ליכולת ההפשטה הסימבולית של השירה .וולף-מונזון אומרת שבעיר האובות מציע
אורלנד אלטרנטיבה פואטית למגמות השירה הישראלית בשנות השישים ביחס
למורכבות היחסים עם המקורות היהודיים כמקורות טקסטואליים וכחומרי גלם
לשירה .היא כותבת" :בעוד שירתו של אלתרמן נטתה אל המעורפל והלא-מוגדר ,אצל
אורלנד יצרה הזיקה לטקסטים הקדומים כלי שאפשר לו להציג עולם שההתבוננות
בו הולכת ומתבהרת ,ונעשית תבונית ומדויקת"17.
פרק שמיני :וריאציות על נושאים קיומיים
פרק זה חותם את הספר וסוקר עניינים שונים שלא מצאו את מקומם בפרקים
הקודמים .במסגרת סקירה זו של הספר אזכיר כמה מהם .הפרק פותח במסע של
אורלנד לסקנדינביה לסבב הרצאות בשליחותו משרד החוץ כדי להכשיר את הקרקע
לזכייתו של ש"י עגנון בפרס נובל לספרות .בשנת  1967יצא ספר עם מבחר משירי
הזמר של אורלנד נגן עוגב ביוזמת מפעלי תרבות וחינוך של ההסתדרות .הספר כולל
 55שירי זמר ,ש 27-מהם הולחנו ע"י מרדכי זעירא .בשנת  1988יצא בהד ארצי
התקליטור היו לילות – משירי יעקב אורלנד ובו  23שירי זמר בליווי תיאוריו של
אורלנד על נסיבות כתיבת השירים וביצועיהם הראשונים .הפרק עוסק גם בפעילותו
של אורלנד בתנועה למען ארץ ישראל השלמה .היוזמה באה בעקבות קריאה של נתן
אלתרמן להתגבשותו של מחנה פוליטי שיתנגד לוויתורים טריטוריאליים .כבר בשלבי
ההתארגנות הראשונים של התנועה בלטו בה אנשי רוח ,סופרים ומשוררים ,ובהם
יוצרים המזוהים עם תנועת העבודה ,עם התנועה הרוויזיוניסטית ,וסופרים בלתי
מפלגתיים .נוכחותם של אנשי רוח לצד אנשי אקדמיה הקנתה לה דימוי של מועדון
אינטלקטואלי אליטיסטי .היא מביאה מדבריו של דן מירון 18שטוען שבקרב מקימי
התנועה רווחה ההכרה כי הסופרים והמשוררים יעניקו לתנועה בשלבי הגיבוש שלה
סמכות ציבורית-מוסרית .המחברת מציגה שירים שכתב אורלנד בתקופה זו ומדברת
על יחסו הרטרוספקטיבי לאידיאולוגיה של ארץ ישראל השלמה ואת הנימה
האפולוגטית שלו על השתתפותו בתנועה כאיש מפא"י .הפרק דן ביצירותיו
המאוחרות :יום תל פאחר ( ,)1976כז שירים :נתן היה אומר ( ,)1984סמטת החבשים
( ,)1986וקייב ( .)1991המחברת מסבירה שהבלדה "יום תל פאחר" איננה מבקשת
לשחזר את מהלך הקרב מבחינה עובדתית היסטורית" :אורלנד ביקש לחשוף את
הלבטים הנפשיים של הלוחמים ואת היבטיה הקיומיים של זהותם הלאומית על רקע
המציאות הישראלית של שלהי שנות השישים" 19.לדבריה אורלנד ביקש לפענח את
סיבת מעמדו המיתי של הקרב ,ולהבין את עוצמתו מההיבטים המוסריים והנפשיים
תוך ניסיון להבין את המסירות המוחלטת של הלוחמים .היא מציגה את הבעייתיות
שבערבוב בין העדויות המציאותיות לבין הפרשנות הסובייקטיבית וכושר ההמצאה
של אורלנד.
המחברת מתארת גם את התקבלותו של הספר כז שירים :נתן היה אומר ,בקרב
הקוראים ובעיני הביקורת הספרותית ומצביעה על התופעה הספרותית המיוחדת
 16וולף-מונזון ,בהיר וגבוה כזמר.357 ,
 17שם.372 ,
 18דן מירון ,נוגע בדבר :מסות על ספרות תרבות וחברה ,זמורה ביתן ,תל אביב (תשנ"א).345 ,
 19שם.392 ,
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במינה ,בהיותו ספר שלם המוקדש לשרטוט דיוקן שירי של משורר אחד – נתן
אלתרמן .היא מציגה קטעים מכתבי היד של אורלנד ודנה בהם .הצלחתו של הספר
הביאה באמצע שנות השמונים להתעניינות מחודשת באורלנד ולפועלו הספרותי
והאמנותי הוקדשה גם תכנית "חיים שכאלה" .על רקע הצפייה בתוכנית תגובות
המבקרים את שירתו היו קטלניות .בהמשך הפרק דנה המחברת בהרחבה בספר
סמטת החבשים ,ומתארת את ההיסטוריה של כתיבתו ,את סגנונו ואת מבנהו
הפנימי .לאחר סמטת החבשים התפרסמה הפואמה "קייב" ,וההכרה הציבורית לה
זכה אורלנד עודדה אותו להוציאה כספר ולצרף לה פואמה נוספת – "אני כותב
טטייב" .המשורר חיים גורי שהספר הותיר בו את רישומו ,פנה ליושב ראש הסוכנות
היהודית במטרה לתרגם את הפואמה לרוסית .ב 1992 -נסעו אורלנד ורעייתו מטעם
הסוכנות למסע בן שבועיים לטטייב ,לקייב ,למוסקבה ולסנט פטרבורג ,במהלכו הם
נפגשו עם הקהילות היהודיות ועם אנשי רוח מקומיים.
הפרק מרחיב גם בעניין ה"רנסנס" של כתיבת שירי הזמר של אורלנד בשנות
השבעים והשמונים .בשנת  1986פנה לאורלנד הזמר משה פרי ליצירת אלבום בו פרי
יבצע את השירים .שם האלבום – עיר לילית .ארבעה שירים הולחנו בידי משה
וילנסקי ושלושה נוספים בידי מיקי גבריאלוב שגם עיבד את השירים והפיק את
האלבום .התקליט כמעט שלא זכה להתייחסות בתקשורת .סיומו של הפרק בכמה
עניינים נוספים ביניהם :בחירתו של אורלנד ב 1987 -לתפקיד יושב ראש אגודת
הסופרים ,וזכייתו בפרס ישראל בשנת  1994בתחום הזמר העברי.
לסיכום
ספרה של וולף-מונזון קולח ,רהוט ועשיר בפרטים היסטוריים-תרבותיים-חברתיים-
וספרותיים ששופכים אור על יצירתו המגוונת של אורלנד .המחברת מציגה את כוחו
המופלא של אורלנד ביצירת פזמונים "גבוהים" המשתמשים במשלבי לשון מיוחדים,
בחריזה ,במשקל ובשפה עשירה וייחודית .ואכן ,בשילובם עם המלודיות המופלאות
של מלחינים כמרדכי זעירא ,דוד זהבי ומשה וילנסקי נסקו השירים לפסגות גבוהות
ואמנותיות .נראה שבשירי הזמר של אורלנד נמצא את ייחודו וכוחו של המשורר ,והם
גם אלו שממשיכים להתקיים לדורות כנכסי צאן ברזל של התרבות הישראלית.
דווקא משום כך ,יפה הייתה עושה המחברת אילו הייתה מרחיבה במחקרים
עכשוויים העוסקים בקשרים בין טקסט למוסיקה במטרה להבין כיצד הצירוף של
טקסט ולחן הפך את שירי הזמר של אורלנד ליצירה משמעותית חד פעמית ולעתים
אף "אמנותית" ,עד לימינו אלה .ביצירתו הלירית האמנותית זכה אורלנד להכרה
פחותה ,שעלתה אמנם עם כתיבת ספרי שיריו האחרונים .בהשוואה למשוררים
אחרים בני דורו ,ניטש וויכוח בשאלה עד כמה גדול כוחו וייחודו של אורלנד ועד כמה
שירתו בוגרת ובשלה .המחברת נוקטת בשאלה זו עמדת מחקר ביקורתית ,אף כי
במקרים מסוימים דומה שהיא חוטאת בשכנוע-יתר של הקורא לעמדתה הברורה
בפולמוס זה ,כשהיא מציגה את שירתו באור חיובי .עניין חשוב מאד בספר הינו הצגת
מכלול היצירה העצום של אורלנד ,וכוחו המיוחד בתרגום מופלא ,ובכתיבה פרוזאית
ומסאית .ייתכן שעצם זה שאורלנד עסק לעתים בכתיבה לשעתה ,או בסוג של "כתיבה
אידיאולוגית קונקרטית" תרמה לכך שהעיון בשירתו הלירית נעשה בעין ביקורתית.
אורלנד מוצג בספרה של וולף-מונזון כסוג של "חסיד" הבקי בנבכי המקורות
היהודיים והולך בדרכו של רבו דוד בן-גוריון המנהיג והחוזה ,תוך הזדהות עמוקה
עם הממסד המפא"יניקי.
בנוסף לכך ,וכפי שניתן לראות מסקירת הפרקים לעיל ,עוסק ספרה של וולף-מונזון
בחיי התרבות בעיר תל אביב המנדטורית ,בקשרים שבין המשוררים ,וביחסיהם
המורכבים .עיון זה מרחיב מאד את הידע שלנו בהבנת המרקם האנושי-פוליטי-
תרבותי של העיר ושל משורריה ,ומספק לנו חלון הצצה לעולם השירה הישראלי
המתפתח.
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לסיכום תרומתו של הספר למורים ,לחוקרים ולקוראים הצעירים
בספרה של וולף-מונזון נחשפים הקוראים לפרקים משמעותיים בחיי התרבות הארץ
ישראלית מתקופת היישוב ועד לאחר המדינה .דרך הפריזמה הביוגרפית והיצירתית
של אורלנד ,אנו פוגשים דמויות מפתח תרבותיות ופוליטיות ומתוודעים לחיי
התיאטרון והבימה הקלה בארץ .גם החיים הספרותיים של משוררי חבורת "יחדיו",
ובאופן מיוחד קשריו המורכבים ויוצאי הדופן של אורלנד עם המשורר נתן אלתרמן,
מקבלים בספר ביטוי מרתק .אנו לומדים על ראשיתה של היצירה הפיוטית בעיתונות
ובוחנים את מקומו המרכזי של הזמר העברי בהבניית האתוס הציוני .בנוסף לניתוח
השירים המחברת מאפשרת לנו להתחקות אחר מאפייני עבודתו של אורלנד כיוצר
וכמתרגם .אנו למדים על התמצאותו יוצאת הדופן של אורלנד במקורות היהודיים,
זו שאפשרה לו לקיים עמם דיאלוג מרתק ולבחון אותם בפרספקטיבה עכשווית .אנו
נחשפים לשפתו העשירה והצבעונית של אורלנד על המצאותיה הרבות ,הזיקה שלה
למקורות ,המשקל שלה ,ומשלבי הלשון הייחודיים שלה .המורים לספרות ימצאו
בספר כלי עזר רב בניתוח ובהוראת השירים.
מעבר לכל אלה ,וכמובן בראש ובראשונה ,מזמין אותנו מחקרה של וולף מונזון
להתוודעות מקיפה ומעמיקה עם מגוון תחומי יצירתו של אורלנד ,משורר שניגונו,
כדבריה של המחברת" ,הוא ניגונו של דור המייסדים של היצירה הישראלית בת-
זמננו20".
Avi Bar-Eitan,

The Hebrew University of Jerusalem

 20שם ,עמ' .461
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IN THREE LANDSCAPES: LEAH GOLDBERG’S EARLY
WRITINGS, Natasha Gordinsky. Jerusalem, Magnes Press, 2016
Natasha Gordinsky's In Three Landscapes focuses on the first decade of
Leah Goldberg’s writings in Hebrew. Gordinsky selects the year 1935 as
the starting point of her research; it is the year that Goldberg first came to
Israel, as well as the year that her first poetry book in Hebrew, Tabaot
Ashan ()טבעות עשן, was published. Gordinsky examines Goldberg’s
writings throughout the subsequent years until the end of World War II.
During this period, following her transition to life in Israel, Goldberg had
to establish her poetic voice and create her unique poetic persona. Goldberg
had to make ethical and aesthetic decisions in her writing, and Gordinsky
shows this long and fascinating dialectic process through the reading of
Goldberg’s works. Gordinsky highlights the artistic choices Goldberg
made, outlining their literal and cultural values.
Gordinsky’s book is the first comprehensive study that thoroughly
explores this period in Goldberg’s writings and the issues that concerned
her. In this book, Gordinsky deals with a number of texts which are
considered to be Goldberg’s most important and canonic pieces, giving
them a new and fresh context and meaning. While confined to a relatively
short period in Goldberg’s writings, this research establishes the
connection between Goldberg’s different texts and pieces, giving the
readers a broad and vivid picture of the formative first years of this
important poet and writer. Gordinsky’s book is, therefore, for scholars and
readers, who are interested in Goldberg’s struggle between the new and the
old, between the homeland and culture she had to leave and the new
homeland and language she was trying to create.
Gordinsky analyzes Goldberg’s early writings relation to two literatures
that Goldberg knew well and which greatly influenced her work, namely
German and Russian. Gordinsky reveals the intertextual and cultural
context of Goldberg’s texts, which is critical to the understanding of her
early writings. Most of Goldberg’s first readers and critics failed to see this
connection and the numerous references and links to a variety of other
works. Without the ability to recognize Goldberg’s cultural and literary
background, the understanding of her writings is incomplete. Pointing out
the texts that Goldberg relied upon, Gordinsky makes an important
contribution to the study of Goldberg’s work. By doing so, this research
joins Yifaat Weiss’s book: Journey and Imagined Journey. Lea Goldberg
in Germany, 1930-1933 (2014), that establishes the influence of German
literature and culture on Goldberg’s writings.
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Throughout the book, Gordinsky exposes Goldberg’s literary sources
and shows the meaning and importance of these references to the
development of her literary persona. Borrowing the term “cultural
memory” from Alleida Assmann, Gordinsky demonstrates that Goldberg’s
early writings revolve around “cultural memory and cultural translation”
(p. 1), as she was trying to combine and balance the aesthetic with the
ethical. Gordinsky examines the variety of literary genres Goldberg used
during those years – novels, poetry and essays – and presents the dialectical
process of the formation of Goldberg’s poetic persona in a compelling
manner. Furthermore, Gordinsky analyzes two of Goldberg’s pseudonyms,
Log ( )לוגand Ada Granat ( )עדה גרנטfrom those years. Although the subject
of Goldberg’s pseudonyms was addressed before – for example, in Tuvia
Rivner’s monograph about Goldberg – this is the most extensive research
that has been done so far on this topic.
In the first chapter, Gordinsky deals with Goldberg’s first novel,
Michtavim Minesiaa Meduma ()מכתבים מנסיעה מדומה, pointing out the
relations between this text and the writings of Viktor Shklovsky and Rainer
Maria Rilke. This reading gives new meaning to Goldberg’s novel, shifting
the main theme from romantic love to literature itself. Gordinsky describes
this novel as, what Gary Saul Morson called “threshold art.” She thus
shows how Goldberg’s novel escapes a strict division of genres, as the text
can be interpreted in two, sometimes contradictory, ways.
The second chapter deals with Goldberg’s poetry and its development in
1938, after Natan Alterman published Cohavim Bahutz ()כוכבים בחוץ, a
poetry book that greatly influenced his generation of poets and writers. In
this chapter, Gordinsky claims that through the “forgotten quote”, one of
the main poetical tools of the Acmeist Russian poetry, Goldberg was able
to confront Alterman in her poetry and suggest a different concept of
memory and temporality. This chapter also significantly offers an
alternative view of the shifts in Goldberg’s poetry to the one described in
the famous essay by Dan Miron. Miron claimed that after Goldberg’s first
poetry book, Tabaot Ashan ()טבעות עשן, Goldberg’s writings changed for
the worse. This chapter provides a new outlook, challenging this claim.
The third chapter deals with the two pseudonyms and literary personas
that Goldberg created for herself: Log, who was more politically-oriented,
in her essays, and Ada Granat, who was a more literary, sentimental and
aesthetical writer. Gordinsky illustrates how the choice to write in these
two different voices was itself a political and poetic act, by which Goldberg
was able to present two different female writers in the literary sphere who
took on two different cultural roles.
The fourth chapter deals with Goldberg’s essayist writings, mainly with
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the essay Ha-ometz Lehulin ()האומץ לחולין, an important and canonic text
that has already received a great deal of attention in studies of Goldberg’s
work. Gordinsky’s innovation here is her examination of the use of genres
in this essay and her description of it as “Diasporic”, a term she borrowed
from the theory of Theodor Adorno.
The fifth chapter focus on Goldberg’s writings during World War II, a
time when Goldberg was concerned about the future of humanistic culture
and the values she held dear. She grappled with the role and responsibilities
of the poet in times of war. Goldberg’s refusal to write directly about the
war has been discussed at length in different studies, and Gordinsky
highlights how Goldberg turned to translation in those years, especially
from Russian and German literature. Gordinsky shows that all the writers
that Goldberg chose to translate in those years were writers who held
similar humanistic values as her own.
The sixth and final chapter deals with the novels, Ve-hu Ha-or ( והוא
)האור, published first in 1946 and was republished in 2005, and Avedot
( – )אבדותarchived novel, which Goldberg did not publish in her lifetime,
and was first published in 2010. This is one of the first discussions of them
in current studies. Here, Gordinsky compares the novels and their
modernist concept of time and temporality, as well as the literature of the
European homeland lost in the war with the textual space of Hebrew
Literature that developed in Israel during that time.
On the whole, Gordinsky’s research as presented in this book is important
not only for Goldberg’s scholars, but for anyone interested in Goldberg’s
literary persona and how it developed in the first period of her writing in
Israel. It is a fascinating discussion of Goldberg’s coalescence as a Hebrew
writer and as an intellectual, providing readers a glimpse into Goldberg’s
vast literary knowledge and background, of which the Hebrew and Israeli
reader knows little about. This research completes previous examinations
of Goldberg’s writings and provides a significant refreshing interpretation
that will be highly relevant to further studies of Goldberg’s work.
Rina J. Baroukh,

Ben Gurion University of the Negev
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תאטרון ישראלי :זמנים ,חללים ,עלילות .מאת שמעון לוי ,רסלינג הוצאת
ספרים 260 ,עמודים
כל ספר חדש שיוצא לאור ,פרי עבודתו של חוקר מנוסה וחשוב כמו שמעון לוי ,הוא
מאורע משמח .ספרו החדש של שמעון לוי ,שהוא למעשה אסופת מאמרים שכתב
בנושאים מגוונים שעוסקים בתאטרון הישראלי – מעורר לכן סקרנות ועניין.
הספר מכיל שמונה פרקים ,חלקם בנושאים המתייחסים למושגים מרכזיים של
המדיה התאטרונית ,כמו עיצוב החלל והזמן ,אביזרי תאטרון וחפצי במה ,והיבטים
מטא-תאטרוניים ,תוך הדגמות מהצגות ישראליות ואחרות ,וחלקם עוסקים
בנושאים הקשורים ספציפית לתאטרון הישראלי ,כמו פסטיבל עכו והתסכית העברי.
הטיפול בתאטרון הישראלי מזוויות ראיה שונות ,אינו עניין רק לחוקרי תאטרון
ואנשיו ,אלא לכל אוהבי התאטרון בישראל .שמעון לוי מציין בצדק בפרולוג ,כי
ההיצע העצום של הצגות בישראל מעיד על אהבת התאטרון בישראל ועל כך
שהתאטרון הישראלי הוא עדיין אחד מביטויי החילוניות והשפיות העזים והברורים
בתרבות הישראלית .לכן הקהל הישראלי הרחב הוא אחד הנמענים של ספר זה.
אתייחס לאחדים מהפרקים .הפרק הראשון סוקר את השתנות ייצוגו של החלל
בתאטרון הישראלי מנקודת מבט היסטוריוגרפית-תאטרונית .כך למשל לוי מצביע
על החלל במחזות החלוצים לא רק כרקע שבו מתרחשת העלילה ,אלא על היותו של
החלל הגיבור הראשי .החלל במחזות אלה ייצג מרחב מתורבת ,שדה מעובד ,כרם או
פרדס ,וביטא את הערגה החוץ-תאטרונית לאדמה ולכיבושה .נושא נוסף שזוכה
להרחבה בפרק זה ,במיוחד בהקשר של מחזות תש"ח ,הוא מוטיב המצור כמוטיב
דומיננטי ,שייצג על הבמה לא רק את המציאות החוץ-תאטרונית ,אלא גם ,ואולי
בעיקר ,את החלל הפנימי הנצור של דמויותיו ושל קהלו.
הביוגרפיה האישית של המחבר ,שחי שנים אחדות בקנדה ,והיכרותו הקרובה עם
התאטרון שם ,הביאה אותו להשוות את עיצוב החלל בתקופת ההתיישבות בארץ עם
עיצובו בתאטרון הקנדי .ההשוואה מעלה תובנות מעניינות ,גם אם אינה מנומקת
דיה.
בכתיבתו על מחזות תש"ח ,הולך לוי בעקבות פרשנויות בנות זמן כתיבתם .וכך
הוא כותב על אורי ,גיבור המחזה "הוא הלך בשדות"" :וכך הופך החלל של הגיבור
לחלל חוץ-בימתי המתנייע אי שם בין פולחן לדימוי ,בין סמל למיתוס" .בפרשנויות
מאוחרות יותר ציינו חוקרים כי תפיסה זו של אורי היא פרי מוסכמת המציאות של
התקופה ,וכי העובדה שהמחזה נכתב "כהבזק לאחור" ,כלשונו של לוי ,יצר למעשה
שני מישורי זמן-חלל ,ואפשר למחזאי בה בעת לערער על הצגתו של גיבור המחזה
כ"גדול מהחיים ומהמציאות שהולידו אותו" ,ויחד עם זאת לשמר את ייצוגו המיתי.
הספר מכיל ידע רב והיכרות אינטימית עם התאטרון הישראלי והעולמי ,ושזור
בדוגמאות מרובות שמסברות את האוזן ומקלות על הבנת האמירות התאורטיות
והמופשטות .עם זאת לפעמים העומס מכביד על קליטת הרצף של הקורא ,למשל
בפרק שעוסק באביזרים ובחפצים של התאטרון.
חשיבות מיוחדת יש לייחס לפרק "שבויים בבדיון :ערביי התאטרון" .פרק זה עוסק
בדמויות ערביות במחזות ובהצגות בתאטרון הישראלי העברי .לוי מציין כי זרותן של
הדמויות משתקפת בייצוג החלל ,שמורגש כזר ,רחוק ,ומעורר בצופה בו בזמן משיכה
ודחייה כאחד" ,חלל 'מסוכן' הראוי לכיבוש למיתון ולסיגול" .לוי עומד על השינויים
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שחלו בייצוג דמויות ערביות בתאטרון הישראלי ומצביע על כך שבמהלך השנים
התחיל הערבי להשתחרר מתפקודו כמטפורה ,דימוי וסמל והתחיל לקרום בשר ודם
משלו ו"אני" עצמאי.
לוי עסק לא מעט בספריו ובמאמריו בהיבטים מטא-תאטרוניים ,ומקדיש פרק לנושא
זה גם בספרו הנוכחי .עיקר הדיון מוקדש למחזאים נסים אלוני ,יהושע סובול וחנוך
לוין .ב"פעורי פה" מחזהו של לוין ,לו מקדיש לוי דיון נרחב ,הקהל בתאטרון הוא
הגיבור הראשי .באמצעות הפרולוג והאפילוג והתבנית של "הצגה בתוך הצגה" הופך
הקהל ,לדברי לוי ,ל"נושא הנידון ,גם הנושא וגם הנידון" .אם בפרולוג ,אומר לוי ,יש
אולי סיכוי קלוש לשמץ חמלה ,באפילוג מוצג התאטרון כאי נחמה מוחלטת.
בפואטיקה של לוין ,כפי שמציין לוי בצדק ,לא נועדה האמנות לגאול ,אלא לחשוף עד
תום את מה שממילא קורה בחיים ,אבל לרוב מודע פחות .אכן ,כפי שכתבתי בספרי
"היושבים בחושך" ,לוין אינו מעונין לשלוח את קהלו הביתה מטוהר ומפויס ,וגם
אינו רוצה שנקבל אישור אינטלקטואלי לרציונליות ,לסדר ולחוקיות של העולם
ונהליו .עם זאת ,הצופה בתאטרון של לוין חווה עונג רגשי ותבוני שהוא תחליף
לקתרזיס האריסטוטלי ,שמקורו במודעות החריפה לה הוא זוכה בתאטרון של לוין.
אם מרבית הספר עוסק בתאטרון הממוסד והמרכזי ,הפרק לפני האחרון בספר
מוקדש לתאטרון השוליים באמצעות דיון ב"פסטיבל עכו" ,שמעלה לכאורה "תאטרון
אחר" .לוי מנסה להתחקות אחר משמעות המושג "אחר" שמצוי בשמו של הפסטיבל
ומעמיד סימן שאלה סביב היותו תאטרון שוליים .תוך סקירה יסודית של הפסטיבל
לאורך שנות פעילותו ,ובחיפוש אחר יסוד המשותף לכלל הרפרטואר של הפסטיבל
לאורך השנים ,מוצא לוי כי הצגות הפסטיבל הן מעין מדחום תיאטרוני הנעוץ בפיה
של החברה הישראלית ומדווח לה על מצב רוחה .ככלל ,אומר לוי ,התאטרון הישראלי
כולו מאופיין בקשרים סימביוטיים בין המציאות לבדיון התאטרוני האופף אותה,
משקף אותה ומשתקף בה .פסטיבל התאטרון האחר ,אינו שונה בעניין זה ,ואף עושה
זאת ביתר שאת .מסקירתו התברר לו ,כי באופן אירוני הוא התגלה דווקא כתמציתו
של ה"עצמי" הישראלי ,הממציא לעצמו "אחרים" כדי לבחון ולהכיר באמצעותם את
עצמו.
בסיכומו של דבר ,ספרו של לוי ,הוא תוספת מבורכת על מדף הספרים שעוסקים
בתאטרון הישראלי .כן ירבו!
Zahava Caspi,

Ben Gurion University of the Negev
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MI-POH LE-SHAM: HOVERET HA’ASHARA LE"IVRIT MIN HAHATHALAH". Esti Simons. Jerusalem: Akademon, 2016. 136 pp.
Mi-poh le-sham, by Esti Simons, is a collection of exercises meant to
accompany the first volume of the widely-used and highly successful
textbook, Ivrit min ha-hathalah. Teachers who have used that textbook in their
classrooms have long felt the need for such a supplement. Mi-poh le-sham
fills the need admirably.
The book is arranged according to the chapters in Ivrit min ha-hathalah, from
the initial unit that teaches the Hebrew alphabet through Lesson 28. It offers
a set of exercises for each chapter, including brief reading passages for
enrichment, vocabulary reviews, cloze vocabulary exercises with a word
bank, drills to review verbs (designed to be done in pairs), completion
exercises, and transposition drills. Some exercises require specific answers;
others (mostly involving letter or note writing or composition on themes
related to the chapter) are entirely open.
The exercises in Mi-poh le-sham are noteworthy first of all for their wide
variety, both of form and of content. They include numerous and diverse
opportunities for beginners to practice writing in cursive script, along with
structured elementary drills in transformation from singular to plural, verb
conjugations, noun-adjective agreement, use of numbers, and question
formation. Open-ended, less structured exercises are also introduced at a fairly
elementary stage: as early as page 20 students are invited to compose a
response to a letter from a mother complaining about her son's lack of
communication. Among other things that letter makes reference to
correspondence by Skype, indicating that the book's cultural references are
current.
Indeed, like Ivrit min ha-hathalah, Mi-poh le-sham stands out for its authentic
Israeli cultural feel. This quality is noticeable not only in its use of
contemporary language but also in its evocation of recent events, including
the 2011 social protest movement, which is reflected on page 21 in a text
entitled "Living in a Tent" (garim be-ohel). In only 17 lines of an imagined
dialogue between homeless students and news reporters, the author manages
to convey directly and forcefully the frustration of young people whose
education has enabled them to obtain jobs but not to be compensated
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sufficiently to acquire an apartment. The text is accompanied by a photograph
of the tent camp that was set up on Rothschild Boulevard in Tel Aviv.
The contemporary cultural context is also employed heavily in drilling
vocabulary. On page 28, for example, students are asked about whether the
furniture items that they have learned to name would be found in the Museum
of Bedouin Life in Rahat, near Beersheva. In this fashion students are exposed
to some of the variety of Israel's peoples and their ways of life.
Mi-poh le-sham continues throughout to familiarize students with the local
culture of the place whose language they are learning. This aim is realized,
among other ways, through cloze exercises, like the one on page 34 about the
Bible Lands Museum in Jerusalem, or the one on page 47 that introduces
students to the iconic literary and cinematic figure Salah Shabbati and to the
problems associated with immigrant integration in the 1960s. On page 89 a
text exemplifying use of the past tense allows students to meet the writer
Amos Oz. The text is truly remarkable for its ability to present a complex
personality in language accessible to a beginning learner.
Another praiseworthy feature of the book is its attention to differences in word
usage between Hebrew and other languages. Particularly notable in this regard
is an exercise on page 38 that asks students to make distinctions between verbs
that beginning users often confuse, such as yada/hikir, amar/diber, and
holekh/nose'a.
There are a few minor annoyances that might be corrected in future editions.
In the early lessons directions are given often in English, but not always (for
example on page 5). For some exercises (for example, the second exercise on
page 3) it is not clear what is required. At times an exercise is split from the
instructions by a page break. However, none of these trivial flaws detract from
this book's magnificent achievement.
Ronit Engel

University of Pennsylvania
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TZENA, TZENA: IN AND ABOUT THE DOWRY BOX by Hannah
Naveh and Tsila Abramowitz Ratner. Tel Aviv: Ha-Kibbutz Hameuchad,
2015. NIS 92.
The literature of the Modern Hebrew Renaissance, or the “Tehyiah,” as it is
known in Hebrew parlance, has, at its core, a disturbing paradox. On the one
hand, it represents the freeing of the Hebrew language from the fetters of its
religious, liturgical and scholarly uses. On the other hand, it represents a
reinforcement of those traditional religious values by virtue of its reliance on
Hebrew proficiency within a highly gender and class segregated linguistic
culture.
Tehiyah literature itself, concerned with questions of individuality in the
face of a communal culture, spirituality in the face of the terrors of religion,
aesthetics in the face of ideology, focused almost exclusively on male figures
uprooted (tlushim) from their homes and families in search of a secular
education and personal enlightenment. The male “type” that came to be
associated with the literature of the Tehiyah became, yet again, another way
to exclude women, the uneducated, the working class, from the centers of
Jewish intellectual and creative endeavor. The literature of the Tehiyah
became nearly synonymous with the literature of the Talush and the story of
the Talush was the story of the frustrated male, homeless, jobless, loveless
and afraid. He was a wanderer in the streets of the European metropolis, the
tenant without heat or food, the tutor teaching texts and values that he no
longer espoused. Any representation of Jewish women, or men, who remained
in a Jewish environment, was deemed, by the critical establishment,
ethnographically important, though “quaint” and unengaged with the spirit of
modernity. The Talush became a “national figure” and national narratives
were the only ones taken seriously within critical discourse of the Tehiyah for
many decades.
In my own work on Dvora Baron I was strongly exhorted by my teachers and
colleagues not to “give in” to the popular assessment of Baron as literarily
valuable primarily inasmuch as she gave her readers a glimpse of a forgotten
corner of Jewish life within the literary moment of the Tehiyah because she
didn’t fit the “national” bill. She was a modernist, I was taught, yet her content
overshadowed her form within critical discourse, in part because she was a
woman, and in part because her subject matter was the East European Jewish
shtetl before the Holocaust. And, indeed, what drew me to Baron in the first
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place? Her stories gripped me because they told me about the women in the
women’s section listening to sermons on a cold winter afternoon, about the
cakes left to cool on the windowsill, and the reaction of mothers-in-law to the
birth of a daughter. Furthermore, my own grandmothers, Holocaust survivors,
born and raised in Eastern Europe were not particularly forthcoming about
their lives before the war. I felt, in Baron’s work, that I had found an access
point to my grandmothers’ lives.
After writing a book arguing for Baron’s unique contribution to Hebrew
modernism in order, in part, to satisfy my teachers’ need to reinstate her within
the canon, I asked myself whether it would be possible to reclaim Baron’s
content as part of a broader phenomenon in modern Hebrew and Yiddish
literature written at the turn of the century, a phenomenon that didn’t exclude,
but exceeded the discourse of nationalism. To what extent, I asked myself,
could Baron’s style be understood under the umbrella of “salvage poetics” or
a poetic that marries literary concerns with ethnographic ones? For those
writers witnessing the demise of traditional Jewish life, through
modernization, migration, secularization, and, ultimately, the destruction of
two World Wars, what role did their own sense of the need to “salvage” that
world play in their narrative choices? When David Frishmann, for example,
stated that to recapture the Jewish experience in the Pale of Settlement, all
Jews had to do was read the works of Mendele, was he describing the
idiosyncrasies of his own reading practices, a phenomenon unique to
Mendele’s writing, or something more widespread? More important, was he
describing a literary style that was to become essential to the formation of
Modern Hebrew literary experience?
Hannah Naveh and Tsila Abramowitz Ratner, in their excellent new book
Tzena, Tzena: In and Out of the Dowry Box have taken great strides toward
reconciling the powerful role of cultural description with cultural critique and
fictional aesthetics. In discussing their methodology, Naveh and Abramowitz
Ratner emphasize the fact that they are not writing a cultural history of the
dowry, but a cultural history of the place of the dowry in the literature of the
Tehiyah. Implicit in this distinction is the idea that literature itself, the forms
it takes, the themes it chooses, at particular moments in time, tells its own
cultural history. Modern Hebrew literature, during the period of the Tehiyah
may have had its limitations in terms of who could write it and who could read
it, and therefore reproduced the circumstances of traditional Jewish society,
but Naveh and Abramowitz Ratner make it clear in their illuminating study
184
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that the literature of the Tehiyah found a compelling way to tell the story of
women’s rebellion from within the most powerfully restrictive, yet liberating
institution there is, if one is to accept the terms and conditions of patriarchy
and work within it: marriage.
Rarely does one encounter an academic study as intellectually compelling
and powerfully illuminating as Tzena, Tzena. In it, Naveh and Abramowitz
Ratner delve into the role of the dowry and trousseau and its everyday
domestic articulations in order to foster a better understanding of the literature
and culture of the Tehiyah. Their focus on the dowry and trousseau as a lens
into the tension between Jewish modernity and Jewish tradition is a stroke of
true genius. As I read the book I found myself wondering why no one had
thought of doing this before. Marriage, despite modernity, remains a
powerfully potent institution for reinforcing notions of gender, of class, of
patriarchal and religious hegemony. In their analysis of the dowry and
trousseau Naveh and Abramowitz Ratner effectively capture the subtleties of
a literature that represents a bygone world in all its sepia tones while still
attending to the narrative complexities of cultural critique in those very same
texts.
In an extended reading of Dvora Baron’s exquisite story Mishpahah
[Family], for example, Naveh and Abramowitz Ratner highlight the way in
which the story both defies cultural norms by depicting an infertile couple
who would be satisfied to remain in a loving marriage despite the external
pressure to divorce, while also delineating those norms. In their analysis,
Naveh and Abramowitz Ratner point out the way that compliance comprises
defiance through the narrative intervention of Baron as an artist of
ethnographic, yet dramatic and feminist, instincts who allows Dina to embrace
her angst while still conforming to the cultural conventions. The matter of
Dina’s dowry/trousseau serves to focalize this drama, according to Naveh and
Abramowitz Ratner. The infertile Dina’s suffering is emphasized by the
material objects that define her daily life – the little chairs and the cradle she
is unable to use, the huge pots and pans, which in the absence of a large family
she does not need, the silk headscarves she no longer wears in favor of a larger
headscarf that can be pulled down to her eyebrows as recommended by a
rabbinic authority as a way to better curry God’s favor on the matter of her
infertility. The visit of “Broad Batya,” her husband’s great aunt, in which she
scrutinizes Dina’s housekeeping in order to ascertain whether or not there is
something in the house that is preventing Dina from conceiving, is actually a
kind of dowry surveillance as well, Naveh and Abramowitz Ratner are quick
185
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to observe. The domestic economy of a woman is, indeed, an extension of her
dowry and therefore by subjecting Dina to her scrutiny, she is actually
scrutinizing Dina’s dowry and all that it represents vis a vis her parentage, her
prospects, her value to both her husband and to the community.
Some of the power of Naveh and Ratner Abramowitz’ readings lies in their
selection of stories. The focus on only one or two stories in each chapter
increases the book’s immense usefulness in a classroom setting. Tzena, Tzena
models close readings that enable teachers to teach close reading as well as
facilitating close readings of particular stories within the oeuvres of Baron,
Berkowitz and Steinberg that they may teach. The authors’ story selection is
powerful as well in the broad historical and cultural context each invokes,
through a careful and skillful process of weaving together story with
circumstance, rhetoric with re-readings. These are the very values at the core
of my teaching practice: careful selection, close reading, and rich
contextualization as it arises from the texts at hand. I believe that these values
will serve others in the community of Hebrew literature teachers as well.
Tzena, Tzena begins with analysis of a story by Yehudah Burla in which a
generous woman married to a selfish man manages to sell off every jewel
constituting her dowry in order to give the proceeds to charity, while replacing
it with costume replicas so that she can deceive her husband who likes to show
her off in all her finery as a reflection of his own wealth. The female
protagonist, therefore, plays by the social and conjugal rules even as she
breaks them in order to maintain her fidelity to her own ethical standards. As
the opening of Tzena, Tzena this story provides a brilliant illustration of the
dynamic the authors will trace throughout – that of women operating both
inside and outside the constraints of traditional patriarchy. Burla’s protagonist
never openly defies her husband. Rather, she finds a way to deceive him, for
the betterment of society, and an assertion of her own agency.
In their reading of Yaakov Shtaynberg’s Bat ha-Rav [The Rabbi’s
Daughter], Naveh and Abramowitz Ratner focus on the particular claims
made on a woman’s body when her dowry is comprised of the clothes she
wears, and the terrible fallout when a betrothed takes his promised bride as
his own physical property before their marriage because she is wearing the
sign of their promise to one another. A young Rabbi’s daughter, therefore,
gifted and beautiful, takes her own life after being impregnated by her
betrothed, driving home the deeply problematic web of proprieties and
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improprieties implicit in valuing a woman in terms of objects that become
conflated with her body.
One of the most interesting stories selected by the two authors is Y.D.
Berkowitz’ Melafefonim [Cucumbers] in which Shifra, a young seamstress,
who leaves her home village in order to become a woman of the world comes
back home to find a husband. She brings home her own trousseau, of fine
clothes and lovely hats and fabrics, in full awareness that her family will not
be able to afford to give her a dowry. But her trousseau, it turns out, is not
enough to secure a desirable husband for her. She is expected to marry the
town tailor, as a tailor is the economic equal of a seamstress and no one else
would be willing to take her for a few “shmattes.” Shifra attempts suicide, but
is stopped by her mother who tries to comfort her by telling her to go home
and eat some nice fresh pickles. This is the best she can offer, as cucumbers
are the family business.
These variations on the dowry – jewels, clothing, household objects – all drive
home the very real ways in which even women who tried to subvert their
place, tried to rise above it and find a new path for themselves, were severely
curtailed by the continuing dominance of patriarchal and religious values even
in the throes of modernity.
Whereas the authors of Tzena, Tzena acknowledge the persistence of
patriarchal values in the resolution of Mishpahah with Baron’s depiction of
Dina’s pleasure in staying married and bearing a child (a boy, of course), they
also consider the tonalities, in Melafefonim, of Berkowitz’ unfavorable
depiction of Shifra. Naveh and Abramowitz Ratner observe that Shifra is
represented as obscene in her materialism, absurd in her expectation that some
time away will render her return to her native village a “homecoming.” Unlike
Baron’s sympathetic view of Dina’s conventionality, Naveh and Abramowitz
Ratner point out that Berkowitz is highly unsympathetic toward Shifra who
also seeks out a resolution to her womanly desires in a suitable marriage.
Berkowitz, according to them, is unable to see Shifra as a tragic figure akin to
the tragic figure of his famous “Talush,” in his story of the same name,
because she is a woman. Therefore whether it be an excess of empathy for
women who are caught in the yoke of tradition, like Dina, or an excess of
disdain for them because of the author’s own patriarchal bias, as in
Berkowitz’s approach to Shifra, Naveh and Abramowitz Ratner highlight the
plight of women caught in marriage plots for which they serve merely as
pawns but never as agents in their own right.
187
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In Tzena, Tzena Naveh and Abramowitz Ratner begin each chapter with a rich
overview of the background literature that informs their close readings,
drawing for example on Virginia Woolf’s A Room of One’s Own in order to
argue that the dowry and trousseau, in many instances, serves as the “room”
that every woman needs in order to attempt to claim her own subjectivity.
Indeed, for Jewish women, the dowry did function as a room of their own, the
authors point out, because, as articulated in the Burla story, it is the site of a
woman’s own financial agency (to varying degrees) as well as a record of her
own history and her own aspirations. Naveh and Abramowitz Ratner also
focus on theorists of a History of Everyday Life as well as Biographical
Objects in order to contextualize their emphasis on material culture and daily
housekeeping as the basis for their analysis of women’s experience in Jewish
modernity. They even invoke Gluekel of Hameln (a personal favorite,
alongside Baron) in order to emphasize the centrality of the dowry to Jewish
power.
Tzena, Tzena takes on the theme of the dowry in the literature of the
Tehiyah and makes of it a far-reaching social history of conflicting impulses
as well as contradictory results within East European Jewish experience at the
turn of the twentieth century. The Tehiyah, with its promise of freedom and
equality demonstrated the ways in which modern Jewish culture is mired in
the same gender and class structures that define traditional Jewish culture.
According to Naveh and Abramowitz Ratner, through their invocation of the
theme of the dowry, Steinberg, Berkowitz and Baron emphasized the
powerful traditional bonds that tied women even into modernity, but also, the
powerful ways in which women were able to live within those bonds while
still articulating their own agency. This volume will prove invaluable in any
classroom where gender and modern Jewish experience, the literature of the
Tehiyah, and/or Jewish literature are taught.
Sheila Jelen,
University of Maryland
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בינינו YOURS TRULY: HEBREW FROM THE HEART OF TEXAS
By Esther L Raizen. Center for Middle Eastern Studies. The University of
Texas at Austin. 2016. 196 pp. Paperback, $35
מטרת הספר ומקומו בתכנית הלימודים
ספר הלימוד המחודש בינינו ,מפרי עטה של אסתר רייזן ,מהווה חוליה אחת בתכנית
השנה הראשונה של לימודי העברית באוניברסיטת טקסס באוסטין ,ומטרתו העיקרית
לפתח את מיומנות ההאזנה .חומרי הלימוד מונגשים למשתמש בשני ערוצים ,בספר
הכתוב ובמסמכי  PDFוקובצי  MP3באתר (הפתוח לכול וחינמי) של המחלקה לעברית.1
איכות ההפקה ,הן של הספר הכתוב והן של הספר המושמע ,מוקפדת ומקצועית ,חפה
משגיאות ומתקלות טכניות.
כפי שמציינת המחברת בדברי ההקדמה ,הספר הוא תוספת לספרי הלימוד האחרים,
שהם ליבת התוכנית .2הממשק בין הספרים תימטי-נושאי ,לדוגמה ,פרקים  8ו 9-בספר
הלימוד למתחילים עוסקים בנושאי אוכל וביגוד ,וכך גם יחידה ח בבינינו .ייחודו –
ורעננותו – של הספר בכך שהוא מיועד ללימוד עצמאי מטרים כהכנה לשיעור בכיתה,
וזאת בהיפוך מן הדגם המקובל שבו שיעורי הבית ,כלומר התרגול ,באים לאחר הפעילות
בכיתה ומבוססים עליה .הספר מתפקד כמחולל שיח :בשיעור עצמו ,מסבירה המחברת,
יעובדו וימוחזרו בצוותא קטעי ההאזנה שנלמדו ביחידּות באמצעות פעילויות שיח שונות
כגון דיון ,משחק תפקידים ,ויכוח בעד ונגד ועוד.
התכנים
בינינו מכיל עשרים טקסטים קצרים (בין שבעים למאה ועשרים מילים) הפורשים את
סיפורן של שתי דמויות (בדויות) ,זוג חברים לא רומנטי – רות ,ילידת הארץ שהגיעה
לארצות הברית עם הוריה ,ויוני ,יליד ארצות הברית שלמד עברית בארץ .שניהם
סטודנטים באוניברסיטת טקסס באוסטין ,ובעלי מערכת מסועפת של בני משפחה
וחברים בארצות הברית ובישראל ,כל אחד והביוגרפיה שלו .יוני ורות משמיעים לסירוגין
 בעברית מדוברת עכשווית במשלב הבינוני  -מונולוגים שעניינם יחסי משפחה וחברותונושאים שונים מחיי היומיום של סטודנטים באוניברסיטה ,ביניהם גם נושאים רגישים
כגון מחלה ,דיכאון ,פיטורים ,יחס לדת ופוליטיקה .לא רק הנושאים ,הלקוחים "מן
החיים" ,אלא גם ההקראה עצמה תורמים לרושם של "אמיתיות" ,שכן למקריאי
המונולוגים של רות (הישראלית) ויוני (הלא ישראלי) רקע לשוני כשל הדמויות שהם
מגלמים .באשר לבחירת התכנים ,נראה שהספר חותר ,מחד ,ליצור הזדהות בין התלמיד
האמריקני לבין "הנפשות הפועלות" ,ומאידך ,שומר על ניטרליות תרבותית ומתרחק
מעיסוק בנושאים ישראליים ויהודיים מובהקים .ניתן לעמוד על כך אף מרשימת המילים
בסוף הספר ,שבה מופיע לצד כל מילה מספר ההיקרויות שלה בספר :המילים יהודיה,
עולים ,ישראל ,ישראלי וישראלים מופיעות כל אחת פעם אחת בלבד ,והמילים תנ"ך,
ירושלים וקיבוץ אינן כלל ברשימה.
בשונה מספרי לימוד אחרים ,שבהם נושאים דקדוקיים מהווים את חוט השדרה שעליו
נבנים התכנים ושיקולים של שימושיות ושכיחות מנחים את הבחירה והדירוג של
http://laits.utexas.edu/hebrew/yours-truly
Esther Raizen (2016) Modern Hebrew for Beginners and Modern Hebrew for Intermediate Students
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התבניות הלשוניות ואוצר המילים ,בבינינו התכנים הם המכתיבים את החומרים
הלשוניים .כך ,למשל ,כבר ביחידה א ,שבה מציגה רות את עצמה ואת משפחתה ,נדרש
הלומד להשתמש בשמות הגוף "אני ,הוא ,היא ,הם" (אבל עדיין לא האחרים) ,בתבניות
"יש ל" ו"קוראים לי" ,להשלים תרגיל לפי הטקסט עם הפעלים "גר"" ,גרה"" ,גרים"
(אבל לא "גרות") ,ולהבחין בין זוג הפעלים "לומד" ו"מלמד" .פעלים בזמן עבר מקבוצות
שורש שונות (באתי ,למדתי ,גרתי ,עזרתי ,בדקתי) מופיעים לראשונה ביחידה ה ,בכפוף
למונולוג של יוני על הלימודים שלו ועבודתו כעוזר הוראה .בדומה לכך ,בחירת מילות
המפתח ללימוד ביחידה ט (שבוע ,יוצאים ,מסעדה ,לשמוע ,לבלות ,בגלל ,מרגישה ,דת,
זוג ,זמן) באה לענות על צורכי המונולוג של רות ,שעניינו היחסים בינה לבין יוני
וההתייחסות השונה שלהם לדת ולבית הילל.
חשוב להזכיר את התכנים החזותיים הכלולים בספר .בראש כל יחידה עומד איור
צבעוני המתייחס לדמויות ,חפצים והתרחשויות ביחידה כפי שמבינים אותם המאיירים,
סטודנטים-אמנים בני גילם של הלומדים .מטרת האיורים ,לדברי מחברת הספר ,לספק
לסטודנטים בעלי אוריינות חזותית הזדמנויות לדון במרכיבים התרבותיים ,אסתטיים,
אתיים וטכניים של התמונות .כל יחידה מסתיימת בהזמנה לצייר  -בין דמות ,חפץ או
מקום הנזכרים שולית ביחידה (לדוגמה ,חיית המחמד של לילך ביחידה א ,מכוניות מירוץ
ביחידה יט ,משרד של עוזר הוראה ביחידה ה) ובין מבע או מושג מן הטקסט ("אנשים
שונים וזה טוב" ביחידה י ,סמלים של תקווה ביחידה יא) .גם ציורים אלה ישמשו אחר
כך כנושא אפשרי לשיחה בשיעור.
מבנה הספר ודרכי השימוש בו
עשרים יחידות הלימוד בספר הן בעלות מבנה אחיד ומדורג .בראש כל יחידת לימוד
רשימה של עשר מילות מפתח הנחוצות להבנת הטקסט המושמע ומתורגלות באתר
 QUIAבאמצעות כרטיסי הברקה ומשחקי זיכרון .לאחר מכן יעבור הלומד לאתר
 ,Humpty Dumptyשבו מתורגלים המילים והטקסט של היחידה במתכונת של ארגון
מחדש (מכאן שם האתר – המשתמש נדרש לאחות את ה"שברים") :המילים או ההיגדים
מופיעים על צג המחשב בסדר השונה מזה של הטקסט המושמע ,ועל הלומד לגרור אותם
למקומם הנכון ברצף .קצב הקריאה של הטקסטים קולח ואיננו איטי ,אבל הלומד יכול
להאזין חזור והאזן וכן לעצור את הקריאה לאחר כל מילה או היגד כדי שיהיה סיפק
בידו להעביר אותם למקומם הנכון ברצף הכתוב לפני שהמילה או ההיגד הבא יישמעו.
תרגיל זה משלב הבנת ההאזנה עם פיתוח זיכרון קשב קצר טווח (וכמו כן עשוי לאמן גם
בהבנת הנקרא ,שכן בדרך כלל ניתן לארגן מחדש את הטקסט מקריאה בלבד ,על סמך
רמזים טקסטואליים שונים).
לאחר ביצוע שתי הפעילויות הלימודיות המתוארות לעיל ,יפנה הלומד לפתרון
התרגילים בספר .בכל פרק סדרה של בין שמונה לשנים עשר תרגילים ,החל בתרגילי
מילוי (סגורים) וכלה בתרגילי כתיבה (פתוחים) .התרגילים המגוונים מלווים בהוראות
ברורות (באנגלית) לא רק לגבי דרך הביצוע אלא גם לגבי מטרת התרגיל ומיקודו .כפי
שמוסבר בהקדמה לספר ,לכל סוג של תרגיל מטרה לימודית משלו.
כך ביחידה ט ,למשל ,שלושה תרגילי האזנה :בתרגיל א ביחידה ט מתבקש הלומד
להשלים תוך כדי האזנה תארים ושמות פעולה; בתרגיל ב יאזין הלומד שוב כדי להשלים
פעלים ,ותרגיל ה הוא קלוז מכני שבו יש להשלים כל מילה חמישית מן הטקסט
שהושמטה .כלומר ,מלבד ההאזנה הראשונית (ולבטח יותר מאחת) שבה התבקש לארגן
את הטקסט הכתוב מחדש ,יאזין הלומד לכל טקסט לפחות עוד שלוש פעמים ,כל פעם
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לצורך אחר .החזרה ,מנקודות מבט שונות ,הינה מעקרונות המצע הפדגוגי של הספר.
סוגים נוספים של תרגילים המופיעים ביחידות אחרות בספר הם תרגילי המרה מדיבור
ישיר לעקיף (על מנת לשנות את צורת הפועל וליצור משפטים מורכבים על ידי שימוש
באמצעי שיעבוד תחבירי) והתאמת הפכים (לחיזוק ידע אוצר מילים).
התרגילים האחרים ביחידה ט מתבססים על הבנה הוליסטית (ראיית ה"יער" ולא
ה"עצים") של הטקסט המושמע ומצריכים ארגון מחדש של המידע הכלול בו .בתרגיל ג
מתבקש הלומד להשלים משפטי תכלית לפי הנאמר בטקסט ,תרגיל ד מבקש להשלים
משפטים המהווים ניסוח מחדש (פרפרזה) של היגדים בטקסט המושמע .ארבעת
התרגילים האחרונים ביחידה ט (וביחידות האחרות) נועדו לפתח מיומנויות חשיבה
מסדר גבוה 3כגון יישום ,הכללה ,סינתזה וניתוח .לדוגמה ,בתרגיל ו מתבקש הלומד
לאתר ברשימת נושאים המופיעים בטקסט המושמע את הנושא האחד שאיננו שייך
לעניין .תרגיל ז ,שבו יזהה הלומד היגד אחד שאי אפשר לעמוד מן הטקסט על מידת
נכונותו או אי-נכונותו ,משדרג מבחינת הקושי את התרגיל המקובל של "נכון/לא נכון".
תרגיל ח מבקש מהלומד להרחיב – על סמך ניסיון אישי  -משפט או ביטוי (שהופיעו
במונולוג) כדי להבהיר את משמעותו .לדוגמה :אני רוצה לבלות(...יחידה ט) ,העברית שלי
לא רעה (יחידה ז) ,לא קל לי (יחידה יג) ,נמאס לי מ( ...יחידה יד)  .התרגיל האחרון בכל
יחידה נקרא "הצטרפו לסיפור" (" )"join the story lineובו מוזמן התלמיד לחבר כיד
דמיונו הטובה עליו מספר משפטים על אחת הדמויות הצדדיות (וגם – חפץ או מקום)
הנזכרים כטקסט.
לסיכום
הספר מעוגן בגישות המשלימות של "השיטה הישירה" בהוראת השפה ,השואפת להעניק
ללומד שליטה מושכלת על תהליך הלמידה ,והקונסטרוקטוביזם בחינוך הכללי ,המדגיש
את חלקו של התלמיד ואחריותו בתהליך הלמידה ומעודד למידה פעילה .הפילוסופיה
החינוכית שבבסיס הספר באה לידי ביטוי באופנים שנזכרו לעיל ,כלומר ,הפעלת
מיומנויות החשיבה מסדר גבוה ,הזדמנויות ליצירתיות (בכתיבה ובציור) ,מתן הסברים
למטרות התרגילים .ההחלטה להגביל את רשימת מילות המפתח בראש כל יחידה ללא
יותר מעשר מילים נובעת גם היא מן הרצון לפתח לומד עצמאי המסוגל להבין את העיקר
גם ללא הבנת כל פרט ופרט ולהיעזר ,לפי הצורך ובמינון אינדיבידואלי ,במילון שבסוף
הספר.
בינינו נכתב כדי לשמש תוספת מעשירה לתוכנית לימודי העברית בטקסס אוסטין.
מורים המשתמשים בספרי לימוד אחרים (המבוססים ברובם על סילבוס דקדוקי) יתקשו
להתאים בין יחידות הלימוד בבינינו ליחידות לימוד מסוימות בתכנית הלימודים שלהם,
אולם יוכלו לעשות שימוש בספר למטרות סיכום ,העמקה והרחבת ידע (וכמובן ,חיזוק
הבנת הנשמע) בסוף הסמסטרים הראשון והשני של הוראת העברית .וגם אם לא נוכל
מחוסר זמן ל"ארח" את הספר בתכנית הלימודים שלנו ,עדיין ראוי לפנות לו מקום
בספרייה המקצועית ולעיין בו מפעם לפעם כדי לרענן את דרכי ההוראה וההפעלה
ולשאוב רעיונות חדשים ומפרי חשיבה.
Nitza Krohn

The Jewish Theological Seminary

 3ראו את מאמרה של אסתר רייזן בגיליון זה" ,השימוש במיומנויות חשיבה מסדר גבוה בכיתות הלשון"
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The magic is not in the sound patterns themselves but
in their interaction with a few, perhaps elementary,
words and suggested themes.1
כיצד נוצר הקסם של יצירת ספרות וכיצד הוא פועל עלינו את פעולתו? מהם היחסים
בין האופן בו נכתבת היצירה (המאפיינים הצורניים) לבין הרעיונות שמובעים בה?
מהם ההבדלים בין טקסט אותו נכנה "יצירת ספרות" לבין טקסטים מסוגים אחרים?
שאלות יסוד אלה מעסיקות את המחשבה המערבית מיוון העתיקה ועד ימינו והן
עומדות בתשתיתו של הדיון בגיליון מס'  2של כתב-העת 'דיבור' .הגיליון מוקדש
לזכרו של בנימין הרשב ( ,)2015-1928חוקר מרכזי וחדשני שהניח יסודות לחקר
הצורות בספרות העברית והכללית ,ביחוד מנקודת המבט של הלשון העברית
המתחדשת ,מתנועת ההשכלה ואילך.
בגיליון עולה שאלה יסודית ביותר עבור סטודנטים ,מורים וחוקרי ספרות :האם
ניתן להבחין בעידן הפוסט-מודרני בין צורות ספרותיות של מבע לשוני לבין מבע
יומיומי שאינו מתאפיין בצורה אסתטית מיוחדת? בהמשך לכך יש לברר מה מקומם
של אמצעים פיגורטיביים ואסתטיים כמו משקל ,חריזה ,חלוקה לבתים ומטפוריות.
שאלות אלה אקוטיות במיוחד בראשית במאה העשרים ואחת ,בה בהמשך לתפיסת
הקונטינגנטיות של האמת ,כבר כמעט אין חוקרים שמציעים לחקור ספרות בעזרת
תבניות צורניות מוחלטות .נראה שכל קורס שעוסק בספרות וכל מחקר ספרותי,
נדרשים בשלב ראשון לתת את הדעת על גבולותיו המתודיים של הדיון .עורכות
הגיליון ,ענת וייסמן וורד קרתי שם-טוב ,מדגישות שהדיון בנושא מקומו של חקר
הצורות הוא רחב ופורה והגיליון הנוכחי מוקדש לזכרו של החוקר והתאורטיקן
בנימין הרשב ובהמשך לכך ,מתמקדים מאמרי הקובץ בדיון בנושא הצורה בהשראת
כתביו.
יחד עם זאת ,כפי שבא לידי ביטוי במגוון המאמרים שבגיליון ,דיוניו של הרשב
חורגים מהגדרתו-העצמית כפנומנולוג סטרוקטורליסטי ופוזיטיביסטי 2.זאת משום
שהרשב כותב בהקשר היסטורי ופוליטי-ספרותי מסוים בו הוא משתתף כגורם פעיל
ומכונן בספרות העברית במסגרת חבורת "לקראת" וכן מחוצה לה ,כפי שמתואר
בגיליון זה במאמרה המרתק של חנה קרונפלד.
השאלה כיצד ניתן להבחין בצורתו של מבע לשוני נוגעת בדיון עמוק ששורשיו
מצויים כבר בכתבי אפלטון ואריסטו בנוגע לטיבה של ספרות בכלל ושל סוגות
ספרותיות בפרט .עם זאת ,השוואתה של שפת הספרות בהקשר זה לשפת יומיום היא
חידוש שמוצע בזרם המפנה הלשוני במאה העשרים ,בכתביהם של ג'ון אוסטין
ותלמידו ג'ון סרל וכן בכתביו של לודוויג ויטגנשטיין .ניתן לראות כיצד דיוניהם

Benjamin Harshav (2007) The Polyphony of Jewish Culture. (Stanford: Stanford University Press: 106.
 2העורכות מצטטות במבוא (עמ'  )4את דבריו של הרשב אודות שלושת הכיוונים שמגדירים את טיב עבודתו:
“I am a phenomenologist in my queries, a structuralist in my methods, and a positivist in my answers.
I am a phenomenologist in the sense that I strive to understand the literary phenomena and related
phenomena . . . I am a structuralist because I strive to present a systematic description of the research
results . . . I am a ‘positivist’ not in the sense of the philosophical movement . . . but in the sense that
I believe that one should say what can be said, and there is much that can be said” (Benjamin Harshav
(200) Fields and Frames: Essays on Literature and Meaning [in Hebrew] Jerusalem: Carmel: 8

(editor's translation).
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פריי3,

השפיעו ומשפיעים על חקר הסוגה הספרותית ,למשל ,בכתביו של נורתרופ
ובמיוחד בענייננו בחקר הסוגות בכתביהם של בריאן פלרטידג' וג'ון פרו 4.המהלך
המתודי מתמקד בניסיון להבחין בין "פעולת-דיבור" (כמו ידיעה בעיתון ,הצעת
מכירה או פתרון בעיה מתמטית) לבין יצירה ספרותית (בכל סוגה שהיא) ,ונראה לי
שניתן להציע מהלך מתודי זה כמפתח להבנת הדיונים בגיליון שלפנינו .שימוש כזה
מודגם בגיליון זה במאמרו החשוב של חנן חבר ,בו הוא מראה כיצד מתפקדות
מעשיות חסידיות כפעולות-דיבור אילוקוציוניות שיוצרות מעשה מאגי ,שמשפיע על
העולם הריאלי.
בדיונים שבגיליון עולות הן בהקדמה והן במגוון המאמרים מספר תשובות לשאלה
חשיבותו של חקר הצורות בספרות .נקודת המוצא מנוסחת בהשראת דבריו של הרשב
במוטו שלעיל :קסמה של שפת הספרות נוצר כתוצאה מקשרים בין תבניות צורניות
לבין מילים ורעיונות .בניגוד לשפת יומיום ,שהשימוש בה הוא אינסטינקטיבי או
מוכתב על ידי מטרה פרקטית ,לשון הספרות יוצרת עולם קסום שעשוי להפעיל את
קסמו גם מחוץ לגבולות בהם נוצר.
טענה זו של הרשב מתמצתת את רוח הגיליון :בחינה של יחסים בין צורה לבין תוכן
(בין אם מדובר במאפיינים של ז'אנר ספרותי ובין אם מדובר באמצעים פיגורטיביים)
צריכה להתמקד בתוצר הספרותי ובתפקודו בתרבות ולא בבדיקת התאמה בין מערך
מושגי לבין יישומיו .כאן נפתחת דלתה של ביקורת הספרות לאינספור סוגי יחסים.
הצעה זו מאפיינת את דרכו של הרשב במגוון ספריו ,ומטבע הדברים גיליון אחד אינו
יכול לכלול דיונים בכולם .חשוב לציין ב"מבט-משקיף-מעל" על קורפוס כתביו של
הרשב שהוא מכיל מצד אחד ניתוח של יצירה ספרותית "כשלעצמה" ,ומצד שני ניתוח
בין-תחומי מגוון .כך למשל דן הרשב ביחסים בין לשון לספרות 5,במקומה של היצירה
בלשון היידיש בארה"ב ובאירופה 6,ובקשר הדוק יותר לעניינו ,בספרות כשלעצמה
בקבצים כמו אמנות השירה 7,או שדה ומסגרת 8.בקובץ מניפסטים של מודרניזם,
באה לידי ביטוי מעורבותו התרבותית-חברתית של הרשב לצד התמחותו באיתור
ובתיאור מאפיינים היסטוריים וספרותיים של סוגות9.
במבוא מציגות העורכות את השאלה העקרונית מהו חקר הצורות בספרות
ומתייחסות להרחבה שחלה בהקשר זה בחקר הספרות העכשווי .דיון זה צריך לפתוח
את הוראת הנושא משום שחקר צורות במאה העשרים ואחת כולל לא רק מאפיינים
"פנימיים" של היצירה אלא גם את יחסיה עם גורמים חיצוניים בתרבות ,בהיסטוריה
ובפוליטיקה וכן עם דיסציפלינות אחרות .המאמרים שנכללים בגיליון משקפים
הרחבה זו ומתבססים על הנחות הכותבים שלמעשה כבר בכתבי הרשב מצויים
יסודות שמאפשרים דיון בצורות ספרותיות כביטוי של תהליכים בעולם החיצוני.
ניתן לחלק את המאמרים בקובץ לארבעה אופני התייחסות למחקריו של הרשב,
ביניהם כאלה שמתמקדים בכללי-הסוגה כמשחק-שפה וכאלה שמתמקדים ביחסים
בין השפה לבין המציאות ההיסטורית-פוליטית10.

Northrop Frye (2006) The Secular Scripture and Other Writings on Critical Theory, 1976 -1991
(Collected Works of Northrop Frye) 2nd ed. Edition, Joseph Adamson (Ed.), Jean Wilson (Ed.),
Toronto: Victoria University.
4
Brian Paltridge (1997). Genre, Frames, and Writing in Research Settings. Amsterdam: John Benjamins
Publishing. John Frow used Paltridge's insights to develop a pragmatic literary genre theory, rather than
a conceptual one (John Frow (2015) Genre. New-York: Routledge : 59-60).
 5בנימין הרשב ( ,)2008לשון בימי מהפכה ,ירושלים :כרמל .
 6בנימין הרשב ( )2002שירת היחיד בניו-יורק (דיוקנאות של ארבעה משוררי יידיש ומבחר שיריהם בתרגום עברי),
ירושלים :כרמל; בנימין הרשב ( )2006התרבות האחרת – יידיש והשיח היהודי .ירושלים :כרמל.
 7בנימין הרשב ( )2000אמנות השירה .ירושלים :כרמל.
 8בנימין הרשב ( )2000שדה ומסגרת .ירושלים :כרמל.
 9בנימין הרשב )2001( .מניפסטים של מודרניזם .ירושלים :כרמל.
 10השימוש במונחיו של ויטגנשטיין "משחק-שפה" ו"צורת-חיים" כדי לתאר הבחנות בין סוגות לעומת סוגים של פעולות-
דיבור ספרותיות הוצע על ידי בריאן פאלטרידג':
3
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באופן הראשון מוצג דיון עקרוני בשאלות של יחס בין תוכן לבין צורה בספרות,
בדרך המובהקת ביותר במאמרו של ג'ונתן קאלר “Poetic, fictionality and the
 ."lyricמאמר זה מומלץ הן כרקע למורים לעברית והן לסטודנטים משום שהוא
מדגים כיצד ניתן להגדיר מהי שירה לירית ,ובהוראת עברית יש חשיבות מיוחדת
למפגש עם שירה כצוהר להבנת ייחודה של השפה .קאלר משוחח עם הגדרתו של
הרשב לשיר הלירי ומציע הגדרה משלו .שתי ההגדרות מאששות את האפשרות
להבחין מהי "ספרותיות" ומהי שירה לירית.
קאלר מציג שני מובנים "קלאסיים" ומרכזיים של הדיון ב form -בתורת הספרות.
המובן הראשון הוא הגדרות של ז'אנרים והמובן השני הוא תיאור אופני פעולה של
הטקסט הפואטי (להבדיל מתיאור תמטי) .אופני הפעולה כוללים את שלל האמצעים
הפואטיים כמו מקצב ,צליל ואמצעים פיגורטיביים .ולעומת זאת ,ההגדרה הז'אנרית
מתמקדת ביעודים השונים של יצירות פואטיות ובדרכים להשגתם .הרשב כתב מספר
מאמרי מפתח בהקשר זה ואזכיר שלושה מהמרכזיים שבהם ,שמומלץ לכל סטודנט
לספרות להכיר" :האם יש לצליל משמעות?"" ,על שירה מודרנית" ו"תורת
המטאפורה והעולם השירי"11.
מאמריו השיטתיים של הרשב ,טוען קאלר ,יצרו תאוריה מתודית מקיפה
שמאפשרת בחינה של יצירה ספרותית "כשלעצמה" .קאלר מציג את טענתו של הרשב,
לפיה ספרותיותה של יצירה ספרותית נעוצה בכך שהיא "מקרינה שדה פנימי של
הוראות"" 12.הוראה" בדיון של ויטגנשטיין יכולה להיות פנימית לשפה ,משום
שדקדוק-השפה "אינו חייב דין-וחשבון למציאות" 13,ובלשונו של קאלר ,הלירי הוא:
”( “fundamentally nonmimeticשם ,עמ' .)21
לצד שורה של מאפיינים שעשויים לאפיין גם פעולות-דיבור אחרות ,כמו מקצב,
משקל ,דמות ועלילה ,יכולתה של יצירה ספרותית לפתח הקשר פנימי ,ולהתייחס
אליו ,היא מאפיין הכרחי ,גם אם לא מספיק ,להיותו של טקסט יצירה ספרותית .זאת
בניגוד לטקסטים מסוגים אחרים ,שהקשר ההתייחסות שלהם הוא חיצוני בלבד.
קאלר מבקר טענה זו משום שהיא מטה את יחודו של הטקסט הלירי לכיוון של בדיון
ולמרות ששירים ליריים רבים אכן בדיוניים ,ישנם שירים ,טוען קאלר ,שמבקשים
לטעון טענות לגבי העולם החיצוני .לטענות אלה כוח אילוקוציוני (כאן מתבסס קאלר
על המונחים שטבעו ג'ון אוסטין וג'ון סרל ,בהקשר של המפנה הלשוני) ,משום שהן
מבקשות לשכנע את הקורא בדבר-מה .לסיכום ,קאלר מציע שניתן לזהות טקסט
שהוא לירי באופן מובהק ,כאשר אנו תופסים מובן של דחיפות פתאומית בהבנת
14
אפשרויות תפיסה חדשות.
באופן השני נכללים דיונים ביחס בין צורה ספרותית לבין צורת-חיים .קרוליין
לוין פורסת את התשתית התאורטית לנקודת מבט זו במאמרה ‘Forms, Literary
 ."and Socialתפיסה זו של סוגות מבוססת על כתביו של מישל פוקו ,אותו מציינת
לוין כמקור-השראה .למורים ולסטודנטים חשוב להבהיר את יסודותיה של תפיסה
זו ואת הקשר שלה למפנה הלשוני .פוקו טוען בספרו המילים והדברים שלכל תרבות
יש קודים שמסדירים את שפתה ,בראש ובראשונה ובהמשך לכך את כל הטכניקות
והערכים בכל סוגי-הדעת .נקודת המוצא היא אפוא תרבותיות שמגולמת בשפה
Brian Paltridge (1997) Genre, Frames, and Writing in Research Settings.Amsterdam: John Benjamins
Publishing. John Frow used Paltridge's insights to develop a pragmatic literary genre theory, rather
than a conceptual one (John Frow (2015) Genre. New-York: Routledge: 59-60.
 11שלושת המאמרים מופיעים בקובץ אמנות השירה ,לעיל בהערה .7
12
Culler. Poetics. p. 20.
13
“Grammar is not Accountable to Any Reality” (Ludwig Wittgenstein (1974) Philosophical Grammar,
ed. Rush Rhees, trans. Anthony Kenny. Oxford: Basil Blackwell: 184).
 14קאלר.21 ,
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כאשר הספרות ,כמו כל דיסציפלינה ,משקפת סדרים תרבותיים 15.מאחר שהשפה
היא המצע שבאמצעותו מנוסחים הקודים ,טוען פוקו ש"לדעת פירושו לייחס שפה
לשפה"16.
בהמשך לכך ,מציעה לוין הגדרה רחבה של "צורה" כביטוי של תנאים ומאפיינים
סוציו-פוליטיים לצד המאפיינים האסתטיים 17.צורה לשיטתה היא כל ארגון של
מרכיבים ,כל סידור ,או עיצוב בהתאם לתבנית או כשלעצמו .לוין מעלה טענה מרכזית
שנוסחה במפנה הלשוני ,לפיה חיי היומיום מאורגנים ומופרים באמצעות מבנים ו/או
צורות ומבחינה זו אין הבדל בין ספרות או יצירה אסתטית בכלל לבין כל שאר
הפעילויות היומיומיות .הגדרת הצורה במאמרה של לוין ,בניגוד למאמרים אחרים
בקובץ ,חורגת מחקר הספרות ולכן יש ענין מיוחד להתמקד בה .ניתן לשאול את
הסטודנטים את השאלה העקרונית ,האם יש להפריד את הדיון בחשיבותן של צורות
בחקר הספרות מהדיון בחקר תרבות בכלל אם לאו .אם נקשר את העניין למחקריו
של הרשב ,נוכל לומר שדיוניו בהיסטוריה של הספרות העברית ,למשל בקשרים בין
תחיית השפה העברית לבין מאפייניה של ספרות ההשכלה או בהשפעות של היידיש
על הספרות העברית ,מושתתים על תפיסה של ספרות כחלק מתרבות ולא בנפרד
ממנה .לוין מעמיקה מגמה זו בכך שהיא מציעה מתודולוגיה בין-תחומית שכוללת
ארבע צורות מרכזיות שמאפיינות גם תופעות פוליטיות וגם תופעות אסתטיות:
הצורה הראשונה היא "מכלול" ( )wholeוהיא מתייחסת ל"כל מרחב או כיתור
תחומים בגבול ,כל אחדות או שלמות" ( ;)77הצורה השנייה היא "ריתמוס"
(" :)rhythmתבנית של ניסיון זמני שיכול להתארך" ( ;)78הצורה השלישית היא
"מדרג" ( )hierarchyוהיא כוללת גם מדרגים "כואבים" שמייצגים עוול (של גזע,
מגדר וכו') וגם מדרגים של ביורוקרטיה ומוסדות שמייצגים סדר פונקציונלי (.)78
הצורה הרביעית היא "רשת" ) )networkוהיא כוללת גם קשרים פנימיים וגם קשרים
עם צורות אחרות .ויטגנשטיין נקט במושג "רשת" כדי לתאר יחסים לשוניים ונראה
לי יעיל לצרף את תובנתו כדי להבין שלמעשה השפה מהווה רשת אינסופית שכוללת
בתוכה רשתות מצומצמות יותר.
בנוסף למאמרה התאורטי של לוין ,נכללים בקובץ שתי הדגמות מתודיות מעשירות
ומרתקות שממחישות כיצד קובע ומאיר ההקשר התרבותי את פעולתה של הצורה
הספרותית .הדגמה ראשונה ניתן למצוא במאמרו של חנן חבר "The politics of
" ,form of the Hassidic taleבו מנהיר חבר את תפקודה של המעשייה החסידית
כפעולת-דיבור חברתית שמניעה ומכוונת אמונות ,כמו ,למשל ,אמונה בכוחו של
הצדיק או בהיבט מאגי שקיים בטקסט הספרותי .מעבר לניתוח השיטתי של
המעשיות ,מאמר זה חשוב משום שהוא חושף היבטים אוניברסליים ובין-תרבותיים
שחבויים במעשיה החסידית .הבחינה של סוגת המעשייה כמונח מתודי ,מראה כיצד
גם בחסידות ,שתפיסתה העצמית הייתה תפיסה של הסתגרות תרבותית ,פועלים
מנגנונים בין-תרבותיים שניתן להכיר ולהבין גם בלי להכיר את המערך התיאולוגי
בתוכו נכתבה המעשייה.
הדגמה שניה ,של בחינת הקשר בין צורה לתוכן מנקודת מבט היסטורית-ספרותית,
ניתן למצוא במאמרה של חנה קרונפלד "Harshav's Likrat: Toward a New
.“Poetics and Politics of the 'Statehood Generation
המאמר מאיר-מחדש את אופן פעולתה של חבורת "לקראת" ,בו גיבש הרשב את
עקרונות ביקורת הספרות שלו ,תוך הדגשת החריגות מהקונבנציות הפואטיות
 15מישל פוקו ( )2011המילים והדברים ,מצרפתית :אבנר להב .תל אביב :רסלינג.12 :
 16פוקו ,שם ,ע.54
 17המאמר מבוסס על ספרה של לויןCaroline Levine (2015) Forms: Whole, Rhythm, Hierarchy, Network. :
Princeton, NJ: Princeton University Press.
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שאפיינו את דור המדינה .מצד אחד ,הרשב היה פתוח למורשת הגלות ובראשה
להשפעת התרבות היידית על הספרות העברית ומצד שני ,לרעיונות
סטרוקטורליסטיים ואף פוסט-סטרוקטורליסטיים ובכך הטרים את ישומן בחקר
הספרות העברית והכללית.
האופן השלישי של עיסוק בתורת הצורות בגיליון הוא ניתוח טקסטואלי של אופני
ייצוג שאופייניים לסוגות מסוימות .למשל ,מאמריהן של לוסי אלפורד על שירי
אהבה ומאמרה של לילך לחמן על שירי ערש ,ממחישים כיצד פועלים כללים של סוגה
מסוימת כדי לממש את יעודה .מאמרים אלה מדגימים היטב את השימוש היעיל
בהגדרות של סוגות כהגדרות של תפקודים ולא של מהות ,ובכך מצטרפים למגמה
עליה הצבענו בהשראת המפנה הלשוני ,של שפה שמלווה את כל פעולות החיים ,מכיוון
אחר; לא מדובר בהשפעה של תכנים תרבותיים אלא של פונקציות תרבותיות וכאן
מתעוררות שאלות דידקטיות ומתודיות שכדאי להעלות בפני הסטודנטים :מה טיבו
של "ניתוח-בדיעבד" ,כלומר ,של קבלת סוגה כעובדה קיימת וניתוח אופן תפקודה
לעומת דיון מקדים בטעם של חלוקה לסוגות? האם הגדרות של סוגה מועילות כדי
למלא פונקציה זו או אחרת או מגבילות את היצירתיות באופן כזה או אחר? כיצד
ניתן לפתח את היצירתיות הפואטית ולהגדיל את מספר הסוגות? שאלות אלה נוגעות
גם להיבט הרביעי של הדיון בצורות בגיליון.
באופן הרביעי נכללים מאמרים שבוחנים אופני פעולה של אמצעים צורניים.
למשל ,במאמרו של וינסנט ברלטה נבחן מקצב בעברית מקראית בהשוואה ליוונית
קלאסית .לאחר ניתוח צמוד-טקסט של השלכות שנובעות משימוש ריתמי (אפקט
חושני לעומת כפיפות של התכנים לחוקיות הריתמית) ,מרחיב ברלטה גם את ההקשר
הבלשני (שניכר בעבודתו של אמיל בנבניסט) וגם את ההיבט הפילוסופי המרתק של
הריתמוס בעבודתו של עמנואל לוינס .למרות חלקיותה של עבודה זו ,היא מעלה
שאלה מרתקת באשר לאופן בו השפעתו של המקצב על יצירת התחושה האסתטית
משתתפת ביצירת המשמעות אצל הקורא.
דוגמה אחרת ואחרונה לצורך הסקירה להשראתו של הרשב על חקר הצורות
בקטגוריה הרביעית ניתן לראות במאמרו של תומס פאבל “Thomas Robert
 .“Marteau and the French Blank Alexandrineהמאמר בוחן קשרים בין חריזה,
ריתמוס ואמצעים אסתטיים נוספים בשירה צרפתית וממחיש כיצד קשרים אלה
יוצרים תחביר חדש שמשקף ביטוי של מציאות לצד הבעת עמדה קיומית ביחס אליה.
לסיכום ,בגיליון נבחנים יחסים בין צורה לבין תוכן ביצירות ספרות בשלל הקשרים,
ודיונים אלה מזמינים חוקרי ספרות לבחון מחדש את עמדותיהם באשר למקומה של
הסוגה בחקר הספרות .כמו כן ,זו סוגיה מרכזית בהוראת הספרות ,ומורים לעברית
ברמות שונות יכולים להיעזר בהדגמות ,כמו גם בטענות מעניינות לדיון העקרוני,
כיצד ניתן להשתמש בהבחנות בין סוגות בהוראת יצירת ספרות .סטודנטים עשויים
ללמוד רבות על ההקשר ההיסטורי-תרבותי בתוכו יצר הרשב דיון בין-תחומי,
שבמסגרתו הספרות היא ביטוי לשאיפות פוליטיות ותרבותיות ולא רק תחום דעת
אקדמי .כמו כן ,הם יכולים לראות כיצד מתבצעת '"קריאה צמודה" של טקסט
ספרותי בהשראת הבחנותיו של הרשב לגבי תפקודם של אמצעים כמו מצלול ,מבנה
ויעוד פרגמטי של יצירה ספרותית.
Dorit Lemberger
Bar-Ilan University
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עברית ,סוף הדרך! תרגילי דקדוק וקלוז לרמה ו' מאת :אסתר סימונס ופביו
רדק .אקדמון הוצאה לאור2017 .
לאחרונה התפרסם הספר עברית ,סוף הדרך! מפרי עטם של אסתי סימונס ופביו רדק,
המלמדים ביחידה להוראת עברית באוניברסיטה העברית ,ירושלים .ספר זה מכיל
תרגילי דקדוק ותרגילי קלוז ללומדי עברית כשפה נוספת ברמה ו' ,ומכין את
התלמידים לבחינת הפטור בעברית .הספר מבוסס על תכנית הלימודים של
האוניברסיטה העברית ,ולמעשה ,הוא כולל את כל פריטי הדקדוק הנלמדים מרמה
א' ועד לרמה ו' על פי תכנית לימודים זו.
חשוב להדגיש שמדובר בספר תרגול ולא בספר לימוד .הכותבים יוצאים מתוך
הנחה ,שרוב התכנים כבר נלמדו ,ולכן עוסק הספר בשילוב התכנים בתוך התרגילים
הלשוניים כהכנה מעשית לשלב הסופי ברכישת השפה השנייה ולקראת לימודים
אקדמאיים.
חלק א' הוא חלק אינטגרטיבי .בתרגילים שבו יש שילוב של פועל ותחביר .כל
התרגילים הינם טקסטים ומאמרים עכשוויים בתחומי דעת שונים (רפואה,
פסיכולוגיה ,חברה ,תרבות ,פנאי ,אינטרנט וכו') ,וניתן לנצלם גם לטיפוח ההבעה
בעל-פה ובכתב.
חלק ב' הוא תרגול על פי נושאים לשוניים לאלה הזקוקים לחיזוק בנושא מסוים.
בחלק זה אין הדגש מושם על השילוב בין התכנים הדקדוקיים אלא על המיקוד.
כאמור ,התרגילים בחלק זה הינם תרגילי פועל ותחביר ,המבוססים על נושאים
שונים.
חלק ג' מכיל תרגילי קלוז לעיסוק במשלבים האקדמאיים הגבוהים של השפה .גם
כאן ,מבוססים התרגילים על קטעים העוסקים בכל תחומי הדעת .יש חשיבות רבה
לנצלם לצרכי הבעה ,מעבר להשלמת המילים החסרות ולבדיקת התשובות בכיתה.
חלק ד' הוא פרק הפתרונות לכל התרגילים .יש לקחת בחשבון שבתרגילי הקלוז
ייתכנו תשובות נוספות .כדאי להפנות לכך את תשומת הלב של התלמידים.
בפרק שלאחריו ,פרק הנספחים ,מופיעות מילות הקישור על פי נושאים תחביריים
ועל פי שימושן בתוך המשפט .בפרק זה מופיע גם נספח הפעלים ,המכיל נטיית פעלים
בבניינים ובגזרות השונות.
ולסיום – הנספח השלישי מכיל רשימה של מילות יחס מוצרכות ,המהוות את אחד
הנושאים הבעייתיים בלימוד השפה .מילות היחס מוגשות פה באופן בהיר בשילוב עם
פעלים שימושיים עד מאוד .תרגילי הספר עוסקים במגוון נושאים ,והשאיפה היא
לעסוק ,בעקבות התרגילים ,גם בהבעה בעל-פה וגם בהבעה בכתב.
לדעתי ,הספר יכול להתאים לכל תלמיד מתקדם ,המעוניין לשפר את יכולותיו בשפה
העברית ,בין אם הוא עתיד לגשת לבחינת הפטור ,ובין אם לאו .הספר מתאים הן
לתרגול בכיתה והן לתרגול עצמי .אין ספק שהספר על מגוון תרגיליו הגדול מרחיב
את הדעת ,מעשיר את הידע הלשוני ואת אוצר המילים של הלומד .דרכו יודע התלמיד
לטפל בנושאים לשוניים ולהגיע למירב ההבנה וההנאה של השפה העברית.
Ruth Livne

New York University and Tel Aviv University

EXODUS IN THE JEWISH EXPERIENCE: ECHOES AND
REVERBERATIONS. Edited by Pamela Barmash and W. David
Nelson. xiv + 250 pages. Lantham, MD: Lexington Books, 2015.
Hardback $95.00. eBook $94.99
Biblical scholarship on the exodus episode is voluminous, but the examination
of that formative “event” in post-biblical Judaism is scanty at best. Exodus in
the Jewish Experience: Echoes and Reverberations helps fill that lacuna with
its exploration of the exodus theme in a representative variety of contexts.
Pamela Barmash sets the stage in her eloquent introductory chapter
(“Introduction – The Exodus: Central, Enduring, and Generative,” vii–xiv),
where she notes that the exodus has been the focus of an enormous amount of
“emotional energy and intellectual activity” (viii) in a wide range of Judaism’s
cultural productions from the biblical period until the present. More than a
single past event, the exodus is an enduring concept, continually reimagined
and reshaped as the basis for evolving forms of Jewish identity throughout the
ages. Subsequent generations of Jews have thus experienced the exodus in
ways that reflect their temporal and spatial contexts and also help sustain them
in a changing world. The use of the exodus trope in diverse liturgical, literary,
legal, theological, and artistic modes does not create discrete traditions but
rather provides linkages across traditions, creating a sense of continuity and
commonality – what Barmash calls “communities of memory” (xi). The eight
chapters in this book provide, in chronological order, vivid examples of the
how various communities interpreted, transformed, and retained the power of
the biblical account.
The first chapter (Barmash’s “Out of the Mists of History: The Exaltation
of the Exodus in the Bible,” 1–22) describes how contemporary scholarship
understands the exodus in relation to history. The formative experiences of a
small group of Canaanites or Western Semites, who found themselves trapped
in Egypt and then escaped, eventually became the collective memory of
disparate groups merging to become Israelites during the tumultuous sociopolitical setting at the end of the Late Bronze Age. Dramatized and enhanced
by the historicization of festal events, the memory of the exodus was
dynamically sustained throughout the biblical period. The exodus trope
emerges in other biblical literary forms, with other biblical authors (notably
psalmists and prophets) integrating the exodus into their own ideologies. The
exodus theme became a powerful way for later scriptural voices to express
and intensify the meaning of events of their day.
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In the second chapter (“Discontinuity and Dissonance: Torah, Textuality,
and Early Rabbinic Hermeneutics of Exodus,” 23–51), W. David Nelson
discusses the impact of the 70 CE events. The destruction of the temple forced
the rabbis to recalibrate the meaning of the exodus and the Passover sacrifice.
The post-destruction Seder thus de-emphasizes the historical discontinuity by
refocusing on the giving of the Torah at Sinai as the most prominent part of
the exodus narrative. Torah and exodus become “hermeneutically
intertwined” so they signify each other, with each devoid of meaning without
the other (42). At the same time, the rabbis extended the exodus experience
backward to include the Genesis ancestors and even creation. Nelson
examines several midrashic texts (Mekhilta of Rabbi Shimon b. Yohai,
Mekhilta of Rabbi Ismael, Sifre to Deuteronomy, and Genesis Rabbah) to
show how the rabbis reshaped central Jewish concepts as they confronted the
experience of Roman conquest and oppression. The amoraim succeeded, he
believes, in forming “a renewed Jewish communal consciousness” (48)
congruent with early rabbinic theological structures.
The third chapter (Richard S. Sarason’s “The Past as Paradigm: Enactments
of the Exodus Motif in Jewish Liturgy,” 54–109) describes how the biblical
significance of the exodus – as the formative event in Israel’s relationship to
God and thus the rationale for obeying God’s commandments – is superseded
in rabbinic Judaism by a new paradigm in which a mythic exodus serves as
the model for and guarantor of the future redemption of the Jews. Slavery in
Egypt is equated with all subsequent experiences of being dominated by an
external power. Nelson goes on to consider how the modernization of Judaism
in enlightened contexts in the late eighteenth and early nineteenth centuries
affected the place of the exodus in Jewish liturgy and culture. The yearning
for a new exodus (a return to a politicized homeland in the Levant) is obviated
in traditional prayers and haggadot in the United States and also in Europe. In
the early twentieth century Yishuv, especially in secular contexts, Egyptian
slavery symbolized the Diaspora experience and liberation meant the return
to the land of Israel. Perhaps most important, progressive values such as
gender and GLBT equality and the human rights of all are woven into the
liturgy of new haggadot by the second half of the twentieth century, mainly in
the United States. Throughout the ages, the “durability and malleability of the
exodus story and Seder rituals” (81) are evident in numerous and varied social
and political contexts.
The relationship of legal issues to the exodus experience is the focus of the
fourth chapter (Reuven Hammer’s “The Impact of the Exodus on Halakhah
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[Jewish Law],” 111–145). Not surprisingly, the exodus as escape from
oppression provides the justification for mercy to others. Moreover, exodus
and Sinai become inextricably linked, with the exodus validating God’s
demand for obedience to the covenant. Both aspects of the exodus have had a
profound impact on Jewish tradition and especially Jewish legislation. Nelson
complements Barmash’s essay (chapter 1) by pointing to specific social
regulations (e.g., treatment of slaves, strangers, and the poor) in the Torah that
are based on the exodus experience. He then reviews festal events – Passover,
Sukkot, and the Sabbath – that are biblically related to the exodus; but he
curiously omits Shavuot (Deut 1-10) and the dietary rules (Deut 11:45–47),
both also linked to the exodus. Later elaborations in rabbinic sources
(Mishnah, Tannaitic Midrashim, and Talmud) and medieval authorities are
highlighted. Although the impact of the exodus on Jewish legislation is often
“more hidden than revealed” (111), there can be no doubt that Israelite
religion and Judaism are “inconceivable without the experience of the
Exodus” (112).
The medieval world is the focus of the fifth chapter (“Passover and
Thanatos in Medieval Jewish Consciousness,” 147–66), in which Kalman P.
Bland explores the way the threat and reality of death, which permeate the
biblical exodus narrative, reverberate in late ancient rabbinic and medieval
traditions. Deftly using musical metaphors, he shows how adherence to
tradition but also the experience of living under Christian or Muslim rule led
to changes in Passover death motifs in the medieval period. In mystical
Judaism, Israelite escape from Egyptian oppression was transposed into an
“existential struggle against the cosmic and metaphysical forces of evil, sin,
and death” (153). Under medieval Islam, at least before the twelfth century,
Jews joyfully celebrated Passover as Maimonides declared they should. But
Jews living in medieval Christian Europe, where Easter and Passover were
thematically and calendrically connected, suffered from Christian polemics.
In response, they found ways, which can be seen in biblical commentaries
such as the late thirteenth century treatise Sefer Nizzahon Ha-yashan, to defy
the increasingly hostile Christian majority. Perhaps most telling are liturgical
changes revealing a preoccupation with death. For example, yizkor, the
memorial service for the dead, was added to the Passover synagogue service;
and the vengeful Shefokh Hameteka (“pour out your wrath”) verses were
inserted into the haggadah. Jewish preoccupation with death in Christian
Europe, especially during the Crusades, resonated strongly with the death
motifs in the exodus narrative.
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A lighter note is sounded in the sixth chapter (Vivian B. Mann’s
“Observations on the Biblical Miniatures in Spanish Haggadot,” 167–190). In
the fourteenth century, biblical scenes were used to illustrate haggadot, and
some ten that have them have survived. Mann examines the seemingly sudden
appearance of these richly decorated manuscripts. As she explains, the
tradition of biblical iconography actually is not new in the medieval period.
Rather, it goes back to early Jewish and Christian art (e.g., the wall paintings
of Dura-Europos), and the scenes and compositions of those early productions
correspond to those of medieval Jewish and Christian manuscript
illumination. Thus, the close connection of Jewish and Christian iconographic
traditions, shown in this essay’s ten illustrations, suggests that intermediate
Christian traditions, especially in southern Italy and in Spain, comprise the
link between ancient and medieval Jewish illustrations. The abrupt cessation
of this highly creative fourteenth century period of hagaddah illumination is
less fathomable – Mann calls it “inexplicable” (184) – although the increasing
hostility toward Jews in the latter part of the century must surely have been a
factor.
The seventh chapter (Abigail Gilman’s “From Myth to Memory: A Study
of German Jewish Translations of Exodus 12–13:16,” 191–212) first presents
some of the incongruities and ambiguities of the biblical pericope recounting
the escape from Egypt and the redemption of the Israelites as God’s people.
She then discusses the rendering of that text by German Jewish scholars of the
Enlightenment: Mendelssohn, Buber and Rosenzweig, Hirsch, Zunz, Johlson,
and Philippson. Their translations of three key biblical terms – hodesh
(month), Pesach (Passover), and ezov (hyssop) – reveal “radically different
answers to fundamental questions” (197) about Jewish origins and the
transmission of tradition. The translation of and comments on these individual
words served the disparate religious and political agendas of the translators.
In the eighth chapter (“The Desert Comes to Zion: A narrative Ends its
Wandering,” 213–46), Arieh Saposnik discusses the near absence of the
Exodus trope, in contrast to its ubiquity elsewhere in both Jewish and
Christian tradition, in the literature of the Zionist cultural project in Palestine.
With the Diaspora considered exile, the Yishuv meant the actualized return to
the Promised Land; thus “the Exodus could in some sense be seen as obsolete”
(215). Illustrated with 16 figures, this chapter examines several literary and
political works (including the writings of Herzl and Ben Gurion, Ahad
Ha’am’s essays, and Bialik’s poetry) and examples of Zionist art (especially
the products of the Bezalel school), showing the development of the exodus
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trope over time and noting the transformative effect of the transition to
statehood.
Only one chapter of Exodus in the Jewish Experience deals directly with
the biblical account, but nearly all reference it. In doing so, several
contributors draw upon outdated scholarship and outmoded understandings of
the exodus narrative. Yet that does not substantially detract from their cogent
analyses of materials in their own fields of expertise. The essays in this
volume collectively provide an admirable overview of the diverse ways in
which the exodus, as the fundamental and formative concept of the biblical
past, simultaneously shaped and was shaped by the exigencies of subsequent
generations, beginning already in the biblical period. Both academic and
general readers will find much of value in these well-written and welldocumented studies.
Carol Meyers

Duke University
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TRAVELS IN TRANSLATION: SEA TALES AT THE SOURCE OF
JEWISH FICTION. Ken Frieden, Syracuse University Press
Ken Frieden demonstrates throughout his ambitious new book, Travels in
Translation: Sea Tales at the Source of Jewish Fiction, how early modern
Hebrew prose evolved from the narrative efforts of such Italian-Jewish
travelers as Meshullam of Voltera, who traveled to Egypt and Palestine in
1481, and Ovadia of Bartenoro in 1488. Anticipating his next chapters,
Frieden writes: “Linguistically, there is a tension between the authors’ use of
biblical quotations and their reliance on words or translations from their
vernacular, such as Italian or Yiddish.” Indeed, most illuminating is Frieden’s
meticulous analysis of the Hebrew and Yiddish sources of the pilgrimage to
the Holy Land by Rabbi Nahman of Bratslav in 1798-99 as recounted by his
amanuensis Nathan Sternharz. While the Shivhei ha-Besht has been studied as
a source of modern Hebrew writing (Shalom Spiegel’s Hebrew Reborn is one
obvious work), Sternharz’s weighty contribution is less well-known, although
Frieden does credit Shmuel Werses’s pioneering comments. Sternharz’s
narrative is less dependent on biblical language than is the rococo or melitzaridden prose of the Maskilim. Especially fascinating are Frieden’s lucid and
brilliant explications of the sources in Yiddish of certain inventive and
invigorating, if occasionally somewhat clumsy, Hebrew expressions in
Sternharz’s account. But Frieden’s attention is not exclusively linguistic. He
helps the reader enter into the world view of Rabbi Nahman and his
relationship with his devoted fellow traveler, Sternharz.
Frieden next contrasts Sternharz’s rendering of Nahman’s more fantastic
and metaphorically suggestive travels with Sternharz’s own personal voyage
in 1822. But the appeal of this chapter definitely exceeds its linguistic
analysis, formidable as it may be. Frieden introduces us to the world of
Nahman’s tales. Frieden’s focus on seafaring takes a metaphorical turn when
he cites W.H Auden: “The sea is, in fact, that state of barbaric vagueness and
disorder out of which civilization has emerged and into which, unless saved
by the efforts of gods and men, it is always liable to relapse.” The tales are
replete with sexual allegories with “disguises, deceptions, abductions and
naked men and women.” In Frieden’s words, “In Nahman’s tales, as in other
folktales, the sea is a place of transgressions and transformed identity. “I also
especially liked the nexus he draws to the well-known folk song traced back
to Nahman, “kol ha`olam kullo gesher tsar me’od, ve-ha-`iqqar lo lefahed
kelal.” (The entire world is but a very narrow bridge, and the main thing is
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not to be at all fearful). Frieden draws, at least for this reader, a potential
connecting line from the troubled waters of the sea to klezmer performance
and the Yiddish folk world.
Frieden breaks new ground in his analysis of Sternharz’s travel journal of
1822 entitled Yemei Moharnat. Piecing together a convincing portrait of this
neglected work on the basis of considerable archival study, Frieden again
blends his study of linguistic nuance with original philosophical reflection.
Frieden demonstrates that Sternharz was a keen observer of lands and peoples
on his journey, but in times of personal doubt and struggle he invoked Rabbi
Nahman’s memory and legacy in creating “a safe realm of sanctity with the
help of sacred sources.” “Sternharz feels confident,” Frieden asserts, “because
he can continue to inhabit a structured Torah-centered world.”
Frieden devotes a beautifully researched chapter to the Maskil Isaac Euchel.
He credits the extensive work done by Moshe Pelli and Yehudah Friedlander,
and more recently the unpublished dissertation of Rebecca Wolpe, “The Sea
and Sea Voyages in Maskilic Literature” (2011). Among many illuminating
topics he references Euchel’s fictionalized epistolary travel narrative, “Igrot
Meshullam ben Uriah the Eshtemoite.” “Perhaps to underline their claim to
authenticity,” Frieden writes, “Euchel’s letters are written as if they were
written by a Sephardic Jew who leaves Aleppo and travels through Spain, Italy
and the Ottoman Empire during 1769.” Frieden question Pelli’s assessment as
to the originality of Euchel’s prose. He shows that Euchel was even more
heavily reliant on biblical tropes and vocabulary. He grants Euchel and others
some credit for trying to expand Hebrew’s range but essentially he denies the
overly “Hebraistic” reading of Yosef Klausner. Klausner credits the Maskilim
too strongly for the rebirth of Hebrew prose and short-changes the importance
of Hasidic sources and the enormous role of Mendel Lefin in synthesizing a
new idiomatic Hebrew that influenced the famous “nusach” of Mendele more
than scholars, and Mendele himself, have acknowledged.
In pivoting to the German travel narratives so important in the translations
by later Maskilim, (particularly J.H. Campe’s Die Entdeckung von Amerika),
Frieden cites Rebecca Wolpe as to why travel literature was regarded as more
innocuous to traditional readers. “Only very rarely,” says Wolpe, “were belles
lettres and fictional texts utilized; love stories are non-existent.”
Moses Mendelssohn-Frankfurt (1782-1861), a traditional Jew, figures
prominently in Frieden’s book by virtue of his translation of J.H. Campe’s
work and his many stylistic innovations in his posthumously published book
Penei Tevel. Frieden praises Mendelssohn-Frankfurt for his greater openness
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to Mishnaic Hebrew and also for what the literary historian H.N. Shapiro in
the 1930s termed Mendelssohn-Frankfurt’s ammamiyyut (or “folksiness” in
Frieden’s rendering). This “folksiness” is a disputed judgment, and it would
require an extremely careful reading of Frieden’s chapter and the sources to
render an independent opinion about this matter. This reader is convinced by
the meticulousness of Frieden’s analysis that he has made his case.
Before culminating his study with the work of the great Mendel Lefin,
Frieden discusses in a chapter entitled “Bontekoe” a little known bilingual
Hebrew/Yiddish edition of an ill-fated journey from the Netherlands to Java
in 1619 by Captain Willem Bontekoe. It is clear that Frieden has labored
mightily in unearthing this “Rosetta Stone” of an early bilingual text.
The Bontekoe text is entitled Oniyah So`arah (storm-tossed ship). Frieden
does not bring us samples of the antiquated Yiddish. Instead he contrasts the
German translation by Campe of the Dutch journals of Bontekoe with the
Hebrew version. In his next chapter Frieden takes issue with the theory that
Lefin was the author of Oniyah So`arah on the basis of such statistical
analyses as the number of times that the more Mishnaic term sefinah is used
in place of the biblical oniyah. However, most of Frieden’s attention is
directed at the greater degree of ideological interpolation in the Hebrew
version. Frieden tells us that the Yiddish version by contrast is closer to
Campe’s German.
Lefin’s translation of Campe entitled Mase`ot ha-Yam is, by Frieden’s
account, “a neglected masterpiece of early-modern Hebrew writing.” Only
Lefin’s Heshbon ha-Nefesh has been widely known because “Israel Salanter
reprinted and popularized it connection with the Musar movement.” In view
of the tremendous attention that has been paid to Lefin by Nancy Sinkoff and
others, Frieden’s study in this chapter is pertinent to much contemporary
scholarship. Frieden shows that other authors of the Haskalah, such as Halle
Wolfson and Joseph Perl, who used Aramaisms, did so in a satirical manner,
but not so Lefin. Frieden also goes well beyond the purely linguistic. For
example, Frieden cites a fascinating story told by Avraham Gotlober of how
Mendel Lefin came to the attention of Prince Adam Kazimierz Czartoryski,
who became Lefin’s benefactor.
In an appendix, Frieden publishes from an archival manuscript the
introduction by Lefin to Mase`ot ha-Yam. While this introduction is more
philosophically dense and hence linguistically complicated, it is most
interesting, and it articulates some of Lefin’s underlying motives in publishing
his travelogues. One motive is to alert the reader to the power of God’s
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Providence (hashgahah). At the same time, an even more important moral of
his narrative tales is the exhortation for human beings to employ their
“strength and strategy” (`oz ve-tahbulah) to make the most of this challenging
life into which we are born.
Of all the riches in Frieden’s book I believed it to be interesting for the reader
of this journal to have a sample of Lefin’s travelogue prose. It is striking how
modern the Hebrew sounds.
....לסוף הבריק השחר ואז נראה בעליל מה שנדמה להם לראות לאור הברקים בלילה
Finally, dawn broke, and there appeared clearly what they thought they had seen in
the flashes of lightning at night….
אולם אהה! כמה דאגות אחרות הפיגו את השמחה הקצרה הזאת מתוך לבם ע"י הספיקות
.הרבות שנשארו לפותרם עוד
But oh! How many other worries weakened this brief joy in their hearts because of
the numerous doubts that still remained to be solved.

What we have discussed is only a small sampling of the great riches in
Frieden’s study. Towards the end of his book Frieden discusses the many
contributions of the leading scholar of the Haskalah, Shmuel Feiner, in
shedding light not only on Lefin but also Joseph Perl, Nathan Sternharz and
others. Frieden also engages with valuable studies such as Moshe Pelli on
Shmuel Romanelli, Jonathan Meir on Joseph Perl, Hillel Levine on Mendel
Lefin, linguistic comments by Chaim Rabin and Iris Porush, and much more.
Travels in Translation should be required reading not only for students of
early modern Hebrew literature but for the Haskalah in general.

Stanley Nash
Hebrew Union College
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דקדוק הפה והאוזן מאת עוזי אורנן ,ירושלים ,מאגנס2016 ,
בטרם אתחיל בסקירת הספר אעיר הערה אישית .אורנן בן ה 93-מפליא אותנו בשנים
האחרונות בהוצאה נמרצת של כותרים בענייני לשון וחברה :הצירופים השמניים
בלשון הספרות העברית החדשה (תשע"א) ,בראשית היה השפה (תשע"ג) ,מולדתי ארץ
כנען (תשע"ו) ועתה דקדוק הפה והאוזן (וניתן להוסיף ,ספר ביוגרפי עליו) .זהו יבול
רב כמות ועניין .במבוא הוא מודה לדיקני הפקולטה למדעי המחשב בטכניון על
ששחררו אותו מהוראת "בלשנות חישובית" בשנתיים האחרונות ,משל היה בשנות
השישים לחייו .נראה לי כי לא נותר לנו אלא להסיר בפניו את הכובע לנוכח החדות
השכלית המופלאה והמרץ הבלתי נדלה ,ולאחל לו עוד שנים ארוכות בדרך זו.
הספר שלפנינו הוא חידוש של ספר ללימוד העברית שחיבר אורנן ב ,1947-שהיה
סיכום של שיעוריו עבור עצירי המחנות הבריטיים באפריקה ,שביקשו ממנו ללמדם
עברית .כאשר יצא הספר לראשונה ,הוא לא הכיל מושגים תיאורטיים בלשניים.
בהוצאה המחודשת הכניס המחבר מושגים תיאורטיים רבים וגם תובנות בלשניות
שהשכיל לרכוש מאז ,ושאותם יישם על הבחנותיו הישנות .במהדורתו הראשונה היה
הספר בעיקרו ספר ללימוד תורת ההגה והצורות של העברית ,וכותב הסקירה מודה
שלמד בעצמו תורה זו מפי המחבר בעזרת ספר זה .האם הוא נשאר ספר לימוד גם
במהדורתו המחודשת? על כך אענה בסוף הסקירה.
מאחורי השם המקורי כמו גם המחודש עומדת הטענה שדובר השפה העברית יכול
ללמוד את חוקיה על פי האזנה ללשונו הוא .לדוגמה ,אם הדובר שומע את הנטייה
( dov-dubimדוב-דובים) הוא יוכל ללמוד את הכלל שצורת היחיד הנשמעת אינה
הצורה התאורטית של המילה ,אלא יש לה צורה תאורטית שונה (.)dubb-dubbim
על פי נטיית הרבים של המילים פקיד לעומת פטיש הוא יכול להבין את ההבדל
במבנה המילים הללו גם בצורת היחיד.
אורנן יצר בספר זה מבוא לבלשנות כללית ,שבעזרתו הוא מנתח את תופעות הלשון
העברית .בחלק המוקדש לתורת ההגה ,הוא מסביר שלעתים יש הבחנה בין המושג
התצפיתי ,הנשמע באוזן ,למשל ,ההגה [כ] (הכוונה היא ל-כֿ) ,הוא תצפיתי ,היינו ביצוע
מסוים של ההגה התאורטי ,הפונמה /ח ,/לדוגמה ,במילה 'חשוב' בפי רוב הציבור.
בבואו לדון בסוגיית ההגייה הפוצצת והחוככת של בכ"פ הוא מתבסס על הקיים גם
בשפות אחרות ,המדגישות את הקשר המבני בין צורות שונות באמצעות כתיב אחיד
בעל ביצועים שונים .כדוגמה ,האנגלית עושה זאת במילים כגון  deleteשבה נשמע
ההגה [ ,]tלעומת המילה  deletionשבה נשמע ההגה [ .]ʃמכאן יש ללמוד שבכ"פ
פוצצות ורפויות הן שלוש פונמות ולא שש .מילים הנמצאות ביחסי נטייה כגון ּכבש-
יכּבוש יש לתעתק בכתיב פונטי אחיד .kabaš – y-kboš
מהצגת הדברים עולה שהפונמות של העברית (כמושג כללי על-תקופתי) הן אלו של
לשון המקרא ,כלומר ,כל אות מהאלפא-בית העברי היא פונמה אחת ,לא יותר ולא
פחות .לדוגמה ,סימן הכתיב ק' מתאים לפונמה ( /q/פוצץ ענבלי) ,הסימן ו' מתאים
לפונמה ( /w/שפתי חצי תנועתי) וכיוצא באלו .עקב כך אורנן קובע שבעברית יש 22
פונמות עיצוריות ,אך באותו עמוד )15( ,הוא מציג  26פונמות ,כלומר הוא מוסיף את
ההגאים ׂש ,ג' ,ז' ,צ' .ניתן להבין שׂ-ש היא פונמה לעצמה לאור הניגוד המוצג סורר-
ׂשורר ,אך אורנן לא פירש את הניגוד שקט-ז'קט ,כמו גם ניגודים כגון צ'יּפ-ג'יּפ ,לשפר-
לצ'פר.
הספר מתחיל בתורת ההגה הכללית ,וממנה עובר לחוקי הניקוד והצורה הכלליים של
השם ,המילות (בכלל זה שם המספר) וחלק גדול מוקדש לפועל .בהשוואה למהדורה
הוותיקה חלו שינויים שאינם רק של מינוח אלא גם של שינוי ההשקפה הבלשנית.
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לדוגמה ,במהדורה הישנה הופיעו המושגים הברה חטופה וחצי הברה ,ובמהדורה
החדשה המונח הוא תנועה שנמחקה .תנועה שנמחקה היא מבחינה פונמית אפס ,אך
לעתים נוספות לה תנועות שנועדו לאפשר את ביצוע הצרור שנוצר ממחיקת התנועה.
כבכל תיאור דקדוקי אחר של תפוצת התנועות הטברניות ,הוא מתאר את הקשר
בין מבנה ההברות וההטעמה ובין הניקוד .אחר כך הוא עובר לתיאור הברות שנפתחו,
לדוגמה ,הברת  atשנפתחה ל a-במילה שמלה (שצורתה התאורטית היא .)śimlat
*ספְ ְר) ,שנפתחו ויצרו
בדיון על ההברות שנפתחו כלול עניין הצרורות הסופיים כגון ִ
את השמות הסגוליים .אורנן מסביר את כללי השווא והצרורות האפשריים להגייה
ואלו הבלתי אפשריים בעזרת המושג הפונטי דרגת הצליליות (לדוגמה ,בצרור סופי,
נ ְֵר ְד לעומת נ ְֵד ְר) .יש לציין שהוא עושה זאת בצורה נהירה ביותר.
בהמשך עובר הספר לתורת הצורות .גם כאן נפתח התיאור בהסבר בלשני כללי על
מילים ומושגים ,חלקי הדיבר ,נטייה וגזירה ודרכי הוספת מילים .בעניין זה משלב
אורנן הרבה מתורתו שהופיעה בעבודותיו הקודמות (וסוכמה בעיקר בספרו המילה
האחרונה) .המילה העברית מורכבת משני צורנים תאורטיים ,השורש והמשקל .אלו
יוצרים יחדיו טבלה ענקית שניתן להציג רק את חלקה .אורנן מראה גם את דרכי
יצירת שורשים חדשים .הוא דבק במושג סחיטת שורשים ,לדוגמה ,מהמילה מ ְספר
נסחט השורש מ-ס-פ-ר וממנו נבנה הפועל לְ מַ ְספֵ ר בדרך ההסתרגות .אעיר כאן כי
רבים מהבלשנים סבורים ,שלמעשה ,בשורשים המחודשים יש העתקה של המבנה
ההברתי של השם ,והשורש הוא מ-ספ-ר ,כלומר ,הצרור הפנימי הוא חלק בלתי נפרד
מהשורש החדש (וכך גם השורשים ע-דכ-נ ,פ-רנ-ס) .התשובה של אורנן לשאלה
"איך נוספות מילים לשפה?" היא דרך הסירוג בלבד ,ואין התייחסות לעובדה שדרך
זו נכונה באשר להוספת פעלים לשפה .באשר להוספה פריטים לקטגוריות אחרות,
דרך השרשור עולה על דרך הסירוג ,ורעיון זה לא נזכר כלל בדיון זה.
כל קטגוריה מורפולוגית ,לדוגמה ,ה"א היידוע ,מתוארת קודם כול מבחינת
תפקידה ואחר כך מבחינת דרכי הגייתה וניקודה .בתיאור מערכת הפועל יש סדר
הפוך ,כלומר תיאור הצורה בא לפני תיאור המשמעויות .בסוף הדיון המפורט בפועל
יש פירוט של פעלים מיוחדים ,שמקובל לכנותם בשם גזרות במקומות אחרים ופחות
בספר זה .כעיקרון ,אורנן מעדיף לתאר את החוקיות של פעלים שבסיסם מסתיים
בתנועת  aעל פני המושג "פועלי לה"י" .עניין זה מתקשר עם שיטתו הכללית בלימוד
הפועל העברי כתרשימי זרימה ,שיש בו יותר הפנמה של הכללים ופחות זכירה בעל
פה.
תיאור בסיסי הפועל של העברית ערוך לפי מידת אחידותם או שונותם (עמ' 133-
 .)134לדוגמה :בבניינים התפעל ופּועל יש בסיס אחד בכל הנטיות ,ואילו בבניין פעל
יש שלושה בסיסים שונים .זהו רעיון יפה ,על אף שאינו חדש כשלעצמו .קצת פחות
טוב בעיניי הוא רעיון הצגת הבסיסים במערומיהם בלי צורני הנטייה ,לדוגמה הצורה
( haqnotהַ קנוֹת) .לצורך תיאורי מופשט הרעיון הזה נכון ,אך מאחר שמדובר בספר
לימוד ,לכאורה ,עדיף להציג את הצורה .l-haqnot
לאחר הדיון בתיאור המבנה הצורני בא תיאור השימוש של צורות הפועל לפי פירוט
של משמעויות הבניינים עצמם ,משמעויות הענתות (הזמנים) ודרכי הפועל .אורנן
מתאר את משמעויות הבניינים תוך ביקורת על מושגים מקובלים .בצדק הוא מציין
שהמושגים "בניין קל ובניינים כבדים" הם דימויים שאינם הולמים את תפקידי
הצורות ,ולכן עדיף לקרוא לשם הבניין בענת העבר שלו .המילה ענת באה להבדיל בין
זמן חוץ לשוני ,לבין הזמן הלשוני בהקבלה להבחנה באנגלית בין  timeובין tense
(ענת) .בתיאור תפקידי הפועל הוא מבחין בין שלושה סוגים :פעיל ,סביל וגמיל.
המושג האחרון משותף לפעולה חוזרת או הדדית .שם זה ,שמַ חשבי מאותת עליו
כשגוי ,נבחר כהשלמת קבוצה לקבוצה פעיל-סביל בשל צלילו ,אך הקשר שלו עם
שורשו אינו שקוף .בתיאור הענתות נוקט אורנן את הגישה השמרנית .הוא מציין
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שהעתיד "מספר על פעולה שתיעשה" .היום מוסכם על רוב החוקרים שתפקידו
העיקרי של העתיד הוא מודאלי ,בעיקר בלשון הדיבור ,והבינוני ממלא את התפקיד
של פעולה שתיעשה ,לדוגמה" ,מחר אני עובד בצפת" .לפי גישה זו יש לומר" :ענת
העתיד מציינת פעולה שהדובר מתכוון שתתרחש".
הפרק האחרון בספר מוקדש להשלמות עקרוניות ולשימושים נדירים .בפרק זה
אהבתי מאוד את ההקבלה בין מעמד הפועל ומעמד הנסמך בשם .זהו הסבר נכון
ומאלף ,על אף שהוא נוגע רק ללשון המקרא.
כללית ,שיטתו של אורנן טובה :כפי שציינתי לעיל ,הוא מעדיף חוקיות על פני למידה
בעל-פה .אך סבורני שהמחבר עצמו יסכים שלא ניתן ללמוד את כל תורת הלשון
העברית בלי לשנן רשימות מסוימות ,כפי שעשינו אני וחבריי כשלמדנו ממהדורתו
הישנה .אביא כאן ההערה של גב"ע צרפתי ז"ל .הוא כתב שהתרשם לטובה מעקרון
הלימוד על פי הפה והאוזן ,היינו מהלימוד לפי עקרונות פונטיים ,עד שהגיע לכלל:
"בהברה פתוחה מוטעמת – תנועה קטנה" .חוק זה סותר את החוק הפונטי הטבעי,
שהטעמה בהברה גורמת דווקא להארכת התנועה.
בשיטתו של אורנן כל מה שאינו מציית לחוק הכללי ,נכלל ברשימת חריגים .בעניין
זה ניכר בספר שנעשה בו מאמץ לטפל בכל פריט שהיה קיים אי פעם בלשון .לדוגמה,
ברשימת השמות שבהם הצירה אינו נמחק לפני צורן הנטייה ,מופיעים השמות
הנדירים הבאיםַ :א ְסתרַ ,לזְ ּבזּ ,פַ לְ גסּ ,פַ לְ טרּ ,פַ ְנטרַ ,ק ְנתלַ ,קפְ לט (עמ'  .)219הספר
מכיל גם אינדקס מושגים שמסייע מאוד למעיין.
הערכת הספר
לצורך הערכת הספר ,אפריד בין הצד הדידקטי לבין הצד הבלשני .מן הבחינה
הדידקטית ,במהדורה החדשה הספר הפך מספר דידקטי ללימוד העברית הקלסית
לדידקטי פחות ולבלשני יותר .כספר שימוש מעשי להוראה הוא בעייתי ,משום
שחסרים בו כלים כגון פתרון התרגילים .לדוגמה ,ניסיתי בעצמי לבצע את התרגיל
המוצע בעמ' " .126נסו לגלות שורש כל מילה מרשימת המילים הזאת" :חידקי מות,
שלבים ,ספרדי ,פחית ,חרצנים" וכו' .מאחר שאין תשובות ,או ספר הדרכה למורה,
אינני יודע מהו שורשה של המילה חרצנים בלי לעיין בספר נוסף .גיליתי כי לדעת אבן-
שושן ,המילה חרצן אינה נגזרת מן השורש חר"צ ,ומכאן שהנו"ן היא חלק מהשורש.
עדיין ניתן לחשוב על האפשרות שהחרצן נקרא כך משום שהוא חורץ את בשר הפרי,
ואז התשובה שונה.
במקרים רבים הוראות התרגילים חסרות .לדוגמה ,לאחר ההסבר על גזירה ונטייה
בא תרגיל שהוראתו ,כרוב ההוראות בספר" ,לעיון ואימון" ופרטיו" :חוסר מזון,
עיפרון מחודד ...אותיות קטנות" .לאחר שהקורא הגיע לצירוף "אותיות קטנות",
הוא מבין את ההוראה החסרה" :ציין ליד כל מילה אם היא מכילה צורני נטייה".
נראה כי המחבר הקל דעת במקצת בתפקידו המעשי של הספר .הערה נוספת ,הספר
אינו מיועד ללומדי עברית אלא ליודעי עברית בלבד ,כי הוא מסתמך על ידיעת הדובר
את לשונו.
מן הבחינה הבלשנית ,יש לשאול מהי הלשון המתוארת בספר זה .אורנן מכנה אותה
העברית בעלמא ומרבה להשוותה עם "לשון ימינו" או "לשון הדיבור" .בדיקה
מעמיקה יותר מגלה שמדובר בהוראת כללי כתיב והניקוד המקובלים במשרד החינוך,
והם נקבעו בידי דוד ילין בתרס"ד ( )1904במושבה גדרה 1.כוונת דוד ילין הייתה לקבוע
כללי כתיב-ניקוד אחידים ,מאחר שבמקרא אין עקיבות בכתיב ,בעיקר בתנועת
האחוריות  oו .u-המושג עברית מכוון ,אפוא ,לעברית הקלסית ,המבוססת על
המקרא בעיצוב מערכת הכתיב-ניקוד של דוד ילין .השפה המדוברת בימינו נתפסת
 1אמנון שפירא" ,מאה שנים לכתיב העברי" ,באתר האקדמיה ללשון העברית.
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כאן כמושג תצפיתי של הלשון הקלסית ,והיא חסרה מבנה משלה.
הספר הזה הוא בעל מגמה פוסקנית ,כאשר יש הבדל בין הקלסיקה ובין המציאות
הלשונית .לדוגמה ,בתיאור השמות שעיצורם האחרון נכפל ,באות רשימות של מילים
רבות .מאחר שהכפלה אינה קיימת בלשון ימינו ,כפי שקובע גם אורנן (עמ'  ,)202ניתן
לבדוק את ידיעת החוקים של הדוברים על-פי ההגייה של בכ"פ לפני צורני הנטייה.
לפי התיאור של אורנן ,יש להגות את העיצור שלפני צורן הנטייה בהגייה פוצצת
במילים הבאות :חּפים (מפשע) ,צּבים ,מוסּכים ,מסּכים ,חרּכים ,מחשּכים וכו'.
המציאות הלשונית סותרת תיאור זה ,כדוגמה ,אפילו ראש ממשלתנו הוגה
 .maxšaximבמציאות ימינו יש תופעות של פישוט הנטייה ,שהן תופעות טבעיות,
ואורנן אינו מכיר בהיותן יוצרות חוקיות שונה מזו הקלאסית.
כמו בכל עבודותיו האחרות ,אורנן מביא לידי ביטוי את השקפתו שתורת ההגה
והצורות המקראית (למעט פרטים שוליים) היא אחידה לכל תקופות הלשון .התופעות
המאפיינות את ימינו ,לדוגמה ,הגיית הגרפמה ח' כהגה וילוני ולא לועי בפי רובו
המכריע של ציבור הדוברים ,מתוארת כאן כהבדל שבין ההגה התאורטי ,הפונמי ,ובין
ההגה התצפיתי .הטענה של בלשנים רבים ,ש bkp-ו vkf-הן שתי פונמות שונות,
נדחית על ידו כ"הליכה לפי עיקרון בלשני מיושן וגוררת תסבוכות קשות ,בייחוד
במורפולוגיה" .אך הנה ספר שיצא אך לפני כשנתיים ,שמבוסס גם הוא על התאוריה
הגנרטיבית ,שנחשבת לדעת אורנן כמתקדמת ,מציג תמונה שונה והפוכה 2.רבים
הבלשנים הסבורים שאמנם טענת הפיצול הפונמי של בכ"פ יוצרת סיבוכים בתיאור
המורפולוגי ,אך הם מעדיפים היצמדות למציאות הלשונית ,שבה יש ניגוד לקסיקלי
בין "( hitxaberחיבר את עצמו") ובין "( hitxaverנעשה חבר") ובין "( ʦipaכיסוי
לשמיכה") ו"( ʦifa-תכונת הגוף הצף") ,על פני תיאור חוקים שאינם מתקיימים.
מחקרים מראים שחוק הנישוף המקראי (חוק הריפוי) אינו חוק טבעי בלשון ימינו.
כדוגמה ,היינו מצפים לחילופי חוכך-פוצץ בצורות תפס-יתפוס-נתפס ,אך מחקרים
הראו שהחילוף הזה אינו מתקיים .כך גם בתופעות אחרות ,לדוגמה ,חוקי פירוק צרור
משולש שההגה השני בו הוא אות "גרונית" .ההגייה הרווחת היא ʔirʔeru, hivhevu
(ערערו ,הבהבו) ולא  ,ʕirʕaru, hivhavuכפי שיש להגות על פי הספר .ההסתמכות
היתרה על ההבחנה בין מבנה תאורטי לתצפיתי היא לוגית ומתעלמת מן ההבט
הקוגניטיבי ,היינו מכך שהלשון קיימת במוחם של הדוברים .לדוגמה ,כדי שילד
ירכוש את הפונמות  ,q, ṭהוא צריך להיחשף להן בילדותו ,ואם הדבר אינו מתרחש,
סביר שאלו אינן פונמות הבנויות בנפשו.
ההבט הטכני – הספר אינו חף מבעיות הגהה (כנראה ,ככל ספר אחר) .לדוגמה יש
חוסר עקיבות בתעתוק .בעמוד  34המילה שטוח מתועתקת  ,šaṭuḥאך בעמוד 37
המילה מזרח מתועתקת  ,mizraxובתעתיק זה חלה טעות מנקודת ראות המחבר.
לסיכום ,לפנינו ספר ללימוד הדקדוק העברי הכתוב בבהירות מעוררת השתאות ומכיל
הסברים יפים ,שיכולים להביא תועלת בהוראת הדקדוק והניקוד התקני לסטודנטים
מישראל .טוב שהמחבר ערך מחדש את ספרו ,עדכנו ושילב בו יסודות בלשניים
מודרניים .כדברי המחבר ,הספר אכן מאפשר לימוד מעניין של התחום ,ומבחינה זו
הוא משיג את מטרתו .מצד אחר ,מבחינה דידקטית ,יש בספר בעייתיות די רבה .ומן
הבחינה הבלשנית ,הספר בנוי על השקפה ייחודית בדבר המבנה ההגאי ולעתים גם
הצורני של העברית ,שאינה מקובלת על רוב החוקרים בימינו.
Nimrod Shatil,
Zefat Academic College
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