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  תחומית במדעי הרוח- נכתב במסגרת לימודי תואר שני בתכנית להוראה רב

  תקציר 

חיצותה של ספרות הילדים העברית והישראלית ואת שפת הספר העברית בתהליך עבודה זו בוחנת את נ

לעושרה הלשוני , בניית תודעת זהותו התרבותית והשתייכותו של הלומד לשפה העברית, העשרת שפתו

  . ולאוצרותיה התרבותיים

הדבורה האחת הנה חוסר הנחת מהידלדלותה של השפה העברית . עבודה זו מתבססת על שתי הנחות יסוד

בחינת נושא זה ). ואחרים 2001, אשר- בר; 2007,מאיר; 2002, רוזנטל(בארץ ובמערכת החינוך , והכתובה

לעומת שפה עכשווית בעידן , דיון הנוגע בשאלת הפערים בין שפת עבר. מעלה פולמוס רחב המוצג בעבודה

, פת תחיית השפה העבריתפולמוס המשתקף בראי היסטורי של התהליכים שליוו את תקו. הגלובלי הדינמי

הם מדגישים את חשיבותו של החינוך בהנחלת . אלה מהדהדים באופן דומה גם היום. לפני כמאה שנה

מפתח הזהב של החינוך : "שכן. תרבותית- כתשתית יסוד להנחלת מורשת היסטורית, הלשון ובטיפוחה

תלמידים במערכת החינוך  הדלדול השפתי יצר בקרב .)ז"תרע, ביאליק." (העברי הוא הלשון העברית

הבעיה באה לידי ביטוי בממצאים של מבחני . בישראל ריחוק וחוסר של הכרת אוצרות העברית ומכמניה

הבנת הנקרא הארציים והבינלאומיים הנערכים בבתי הספר בארץ מהם עולה מיקומם הנמוך של תלמידי 

זו מציבה את בעיית הדלדול השפתי עבודה . ביחס להישגים המצופים וביחס למדינות המתפתחות, ישראל

שיש לבנות תוכנית חינוכית , הוגי דעות ואנשי חינוך בחברה הישראלית, וסוברת כמו חוקרים, במוקד

  ). 2001, אשר-בר" (פעולה ממלכתית" - אופרטיבית 

הנחת היסוד השנייה בעבודה זו טוענת כי שפה עשירה הנה תשתית מרכזית ליצירת מרחב תודעה של זהות 

שמפגשי למידה מעמיקים עם יצירות איכות מספרות הילדים , התמה המרכזית בעבודה טוענת. תרבותו

למלא את החסר ולסייע בגיבוש תחושת שייכות , עשויים להעשיר את שפתם של התלמידים, בבית הספר

ת לפיכך מוצעת בעבודה זו יחידת לימוד שנושאה הוא הוראת ספרו. ובעיצוב תודעה של זהות ותרבות

; 1982, שבייד(תחומית כתשתית להעשרת  השפה ולעיצוב זהות אישית ותרבותית - ילדים בגישה רב

, הן מבחינה רגשית. זאת משום שליצירה הספרותית אין תחליף, )ואחרים 2006, פויס; 1998, פרקינס

צירות לי: "ככתוב בתוכנית הלימודים של החינוך הלשוני. קוגניטיבית ולשונית והן מבחינה חברתית

הם מזמנים ללומד הכרה וידע של המורשת התרבותית ומפתחים . הספרות יש מקום ייחודי בשיח החברתי

  .)56' עמ, ג"תשס, תוכנית הלימודים לחינוך לשוני( "דרכי חשיבה ודרכי שימוש שונות וייחודיות בשפה

הסקירה . אורטייםולסקירה ספרותית נרחבת של נושאים תי, ההנחות הללו מהוות תשתית למחקר תוכן

, תוך התמקדות בשפה העברית ובתפקידיה, מתמקדת בשלושה נושאים הבוחנים את השפה וזיקותיה

. לשפה תפקידים רבים. כתחומים ערכיים המטפחים תודעה של זהות ותרבות, בספרות ובספרות הילדים

. )2003, שחר- בן; 1989 ,אטר; 2003, סגל(לאומי ורוחני , תרבותי, חברתי מלכדהיא משמשת כלי תקשורתי 

השפה היא מוצר . זיקות עם תחומים והיבטים קוגניטיביים ופסיכולוגייםהשפה מקיימת מערך קשרים ו

השפה מגדירה את גבולות ). 1978, הולץ; 1973, גירץ(משקפת את זהותו התרבותית של האדם , תרבות

, קפת ומעצבת את תפיסת המציאותהשפה מש). 2003, ויגוצקי; 2004, וורף(המחשבה ומעידה על תרבות 

; 1917, ביאליק(שפה משקפת ומטפחת תחושת שייכות וזהות לאומית ). 1995, ויטגנשטיין; 2004, וורף(



לפיכך חשוב לחדד כי לשפה תפקיד מרכזי בעיצוב תודעה של זהות ותרבות ). 2006, שטיימן; 2000, משיח

הכלי שבו נתפסת , הנם כאשנב תרבותי של בעליהם, גם של השפה העברית, קווי המתאר של כל לשוןשכן 

השפה הנה אמצעי רב כוח , גם אצל ילדים .תרבותו של האדם ואף איכותו של האדם, תרבותו של עם

ללשון יש תפקיד . השליטה בשפה מזמנת הצלחה ללומד ומאפשרת גיבוש זהות לשונית ותרבותית. וחיוני

תפקיד המאפשר גיבוש ועיצוב  תודעה של זהות לשונית , תקשורתי וחברתי ואף למעלה מזה, קוגניטיבי

   .Ravid & Tolchinsky 2002);(Andersen, 1996 ותרבותית מבדלת מזהויות לשוניות אחרות

כאבן בוחן המשקפת זהות ותרבות של בוגר ושל , המחדדים את מקומה של השפה, לאור הדברים שלעיל

. בולט הצורך בעבודה זו, שפיע על אובדן הזהות תרבותיתולאור האיום של דלדול השפה העברית המ, ילד

חשוב להביא למודעותם של צוותי החינוך בבתי הספר את החשיבות והנחיצות בטיפוח ובהעשרת אוצרות 

, לשפה ולתרבות העברית, העשרה זו תהווה תשתית לפיתוח תחושת שייכות לעם. הלשון אצל תלמידיהם

חזק ולהעמיק את זהותנו התרבותית מנת ל- זאת על, של זהות ותרבות היא תסייע בעיצוב ובגיבוש תודעה

, שביט(תוך טיפוח מורשת וליבה תרבותית משותפת  ולהבדילה מזהויות אחרות בעולם הגלובלי והדינאמי

1996.(  

. וספרות הילדים כחלק מתוכה הן האמצעי האיכותי והערכי לקידום ולמימוש מטרה נעלה זו, הספרות

-היא תחום אינטר, )1996, שביט; 1993, אורמיין(הינה סוכן סוציאליזציה ומנחילה ערכים  ספרות הילדים

בדרך חווייתית , להכרת השפה ומכמניה, טקסטואלי- המזמן מרחב פוטנציאלי ואינטר, דיסציפלינארי

  . המסייע בגיבוש זהות אישית וחברתית תרבותית, וכמבנה דעת המאפשר טיפוח ערכי אישי וחברתי

מוצעת יחידת לימוד המדגישה את התאמתו של המרחב הספרותי לשמש ככלי חינוכי היישומי  בפרק

נעשה ניסיון לפתוח אפיק שיזמן מרחב פוטנציאלי לטיפוח והעשרת . לטיפוח תודעה של זהות ותרבות

ס "היא להציע למורים ובאמצעותם ללומדים בביה יחידת לימודמטרתה של  .השפה בבתי הספר היסודיים

רעיונות ומתודות לטיפוח השפה והעשרתה ובמקביל להציע תהליכים ופעילויות עם , מגוון חומרים, סודיהי

אגדה , משנה, ך"תנ, ספרות: תחומית- היחידה כוללת שיעורים המתוכננים בראיה רב. טקסטים ספרותיים

  . ועוד

 :מוצע כאן להביא למודעותם של המחנכים את

י המורשת הלשונית העברית וכמטפחים  תחושת שייכות ההכרה באחריותם ובתפקידם כמנחיל •

  . ועיצוב זהות תרבותית של הלומדים

תפקידם וחובתם בהעשרת שפתם של תלמידים באמצעות נכסי צאן ברזל ויצירות ספרות עבריות  •

  .וישראליות

       סדור , להוראת הספרות וספרות הילדים באופן מתוכנן, דווקא בתקופה זו, מחויבותם ההכרחית •

האסתטי ושימת דגש על ההיבט , וקבוע בתוכנית הלימודים תוך התייחסות להיבט החווייתי

 .הערכי

נושא . נושא טעון ורלוונטי לחיי התלמידים, "האני שאינו מרוצה מעצמו: "יחידת הלימוד תעסוק בנושא

מעמיק עם יצירות  נושא זה יאפשר לילדים מפגש. זה בא לידי ביטוי ביצירות ספרות רבות ובמגוון סוגות

פרי עטם , דימויים, ביטויים, צירופים, עתירות משחקי לשון, קלאסיות ישראליות הכתובות בשפה עשירה

דן , )מעשה בשטיח ועוד, מעשה בחתוליים, מזל אבל חבל, מזבוב ועד פיל(הלל . ע: של יוצרים מגוונים כגון

  .ואחרים) הביצה שהתחפשה(פגיס 

אחד מהם מסתמך על תפיסתו של צבי לם . עקרונות המנחים את יחידת הלימודבפרק היישומי מוצג ים  ה

: הם מציגים שלוש השקפות המשרתות את החינוך. בעקבותיו) 2008(והרפז ) 2002, 2000, 1973(



כאמצעי , עבודה זו מציעה ללמד את הספרות ויצירותיה. אקולטורציה ואינדיווידואציה, סוציאליזציה

להבנותם באמצעות ספרות . ת ההשקפות הללו בעשייה החינוכית בבתי הספרוכמארג לשילוב שלוש

כדי לטפח בקרב הלומדים את זהותם , זאת, כליבה תרבותית משותפת, הילדים העברית והישראלית

הדרך לטיפוח מטרה זו ). אקולטורציה(והתרבותית ) סוציאליזציה(החברתית , )אינדיווידואציה(האישית 

שורשינו הלשוניים . שהן הביטוי לעוצמת תרבותנו, ממקורותינו ושורשינו, ירותהנה על ידי הכרת יצ

ביטויים , תרבות שלמה של מילים. מונחים ושזורים כאבנים יקרות בשפתנו וביצירותיה הספרותיות

שמנחילים הורים לילדיהם ומחנכים מלמדים את , האקלים הלשוני התרבותיוטקסטים המעידים על 

העיסוק  לפיכך. פתי מעיד על רובדי התפתחותו ועל תולדותיו ההיסטוריים של עםעושר ש. תלמידיהם

גיבוש זהות  - מהאני , בטקסטים המוצעים ביחידה ובמשמעותם ייערך תוך כדי הרחבת מעגלי הפריזמה

יחידת באמצעות . גיבוש ועיצוב זהות חברתית ותרבותית -אל העם , לקבוצה והשייכות אליה, אישית

  .תחומית תועשר שפתו של התלמיד בבית הספר ותעוצב זהותו התרבותית-הלימוד הבין
 


