
 

 

 

  עברי-ערבי לשוני-דו גן ילדי בקרב תרבותיים-בין מפגשים

 ומילה שוורץלודמילה קריבוש 

 מבוא

תפקיד חשוב , ממעונות וגני ילדים ועד בתי ספר ואוניברסיטאות, למוסדות חינוכיים

ם נציגישל העובדה שנמצאים בהם ב. בהם ברות )הסוציאליזציה( של הלומדיםבתהליך הח  

פיתוח  גםידע, רכישת מוסדות אלה, בנוסף ל מאפשריםשונות,  קבוצות חברתיות של

את משקפים הערכים ונורמות ה של הפנמ, וכן בקרב הלומדים יכולות ומיומנויות חברתיות

   1.תוכהכולה ואת התרבויות הספציפיות בהחברה תרבות 

מוסדות מדובר ב כאשררואה את המצב כמורכב ובעייתי הספרות המקצועית בתחום 

 , חברה פלורליסטיתחוקריםלדברי ה דמוקרטיות. חברות פלורליסטיותתוך כיים בחינו

נוטות הקבוצות השונות להסתגר  , אשר בעקבותיהםרביםשסעים תרבותיים ב נתפייומא

ת האינטרסים הכלכליים מבחינוולפתח זהות מובחנת מבחינה תרבותית  בתוך עצמן

   2.שלהן והפוליטיים

מרובת  בהיותה .דמוקרטיתחברה פלורליסטית לישראל היא אחת הדוגמאות 

חלוקתה המקובלת של מערכת  3.ערבי-השסע היהודיבמיוחד בה תרבויות ושסעים, בולט 

משקפת  - דתי וחרדי-ערבי, ממלכתי-יהודי, ממלכתי-ממלכתי -החינוך הישראלית למגזרים 

גלויים ואת הקונפליקטים הסמויים וה קבוצות בחברההאת הסגרגציה התרבותית של 

במצב כזה, הפכו מוסדות החינוך לאחד מהאמצעים היעילים לשמירה על הזהות  4.ביניהן

 התרבותית והקבוצתית.
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קמות לאחרונה  ישראל,ובכללן  מערביותלעומת זאת, בחברות פלורליסטיות  

, שיתוף פעולה בצל הקונפליקטבתרבותיות ו-חינוך לרבבמעוניינות ה חדשותמסגרות חינוך 

בין  5.בהן מנת להרחיב את רפרטואר היכולות והמיומנויות החברתיות של הלומדים זאת על

-דו טיפוח באמצעות פלורליזם תרבותי וסובלנות חברתיתיש המקדמות אלו מסגרות 

-/הרבהדו הסביבה לתוך שנולדו ילדים בקרב( ואינטראקציות Bilingualism) לשוניות

   6.אחרת סביבהמ או ממדינה אליה היגרו או תרבותית

ידי -עלמתבצעת או שמירתה שפה שנייה  רכישתמצד אחד, ספרות המחקר מראה כי 

. במצבי משחק ותתוך אינטראקצי ,במיוחד בגיל הגןלשוניים באופן מהיר וטבעי -הילדים הדו

גורם  ואהאישיים והצורך בשיתוף רגשי -הדחף ליצירת קשרים ביןבקרב ילדים, זאת משום ש

 . כך,התופעה של והתרבותי החברתי הרקע מודגשמצד שני,  7.נוספתמדרבן ברכישת שפה 

 הורים ם שלהחלטת ,הקמתה מאז וחברתית תרבותית, לשונית "מעבדה" המהווה ,ישראלב

, תרבותיים, חברתיים: מגוונים רקע ממניעי נובעת ,לשונית-דו מסגרתעבור ילדיהם  לבחור

 לשוניים-דו בגנים בוחרים העמים חבר ם ממדינותעוליה אם. ואידיאולוגיים אישיים

 וכן, גדלו שעליהם הערכיםאת ו התרבותאת , הרוסית השפה את לשמר הרצון עקב לילדיהם

 וערבים ליהודים לשוניים-הדו שהגנים הרי 8,הארץ ילידי עם חברתית להתערות הרצון בשל

 המדינה של הרשמיות השפות שתי בו, אחר ייחודי פוליטי-חברתי בהקשר מתפתחים

  9.בנפרד המתגוררות קהילות לשתי משתייכות

 ולפתח לקדם במטרה 1997 בשנת הוקם ,בישראל ערבי-יהודי לחינוך המרכז"יד ביד", 

 ,משותפות מסגרות פיתוח ידי-על בעיקר ,החינוך בתחום שוויוני יהודי-ערבי שיתוף פעולה

 יהודים ילדים 900 10.תרבותי-ורב לאומי-דו, לשוני-דו לחינוך מגני ילדים ועד בתי ספר

 שבע.  קרע, בירושלים ובבאר וערבים לומדים במסגרות אלו בגליל, בכפר

: לשוניות-דו( 1)שלושה עקרונות בסיסיים: מושתת על  מודל החינוכי של המרכזה

עברית , השפות , כאשר שתיבזהות חשוב ומרכיב תקשורת שפה כאל כלילמתייחס העיקרון 

רואה ה: לאומי-העיקרון הדו( 2; )שווה במידה וההוראה תהתקשור כשפות משמשות, וערבית

( 3)-; ועמיםהשני של  יםמקום שווה לנרטיבהשנייה דרך המאפשרת תרבות השל היכרות ב

 אידיאולוגי, דמוגרפי ומבני.  - הכולל שלושה היבטיםעיקרון : תרבותיות-רב
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 חינוכית בהסבי ליצור הוא היוזמה מאחורי הבסיסי הרעיון", העמותה הצהרת לפי

 יחס ללא התרבותיות הקבוצות לשתי ושוויון כבוד להבטיח במטרה שוויונית לשונית-דו

 האחרת התרבותעם  להיכרות אמצעי נהיה לשוניות-דו, אלה במסגרות 11."מהן לאחת מועדף

 מנהלות הית השפוהקני התקשורת פעולות רוב את 12.המקורית התרבות שימור כדי תוך

 פן בכל השפות שתי בין הסימטריה את מדגישות אשר, ויהודייה היביער, גננות שתי בגנים

  13.ההוראה של

דוברי עברית כשפת אם  ילדיםבקרב ינטראקציות חברתיות אבחן  הנוכחי המחקר

 "הוואדי על גשר" בבית הספר חובה-טרום בגן המתחנכים, וילדים דוברי ערבית כשפת אם

-כ בו לומדים ."ביד יד" עמותת ידי-עלונתמך  2004-ב בוואדי ערה. בית הספר הוקםמוקם מה

 אל באקה, קציר, קרע כפר, עירון מעיןהבאים ', ו כיתה ועד חובה-טרום מגן תלמידים 240

כפי שמופיע . כרכור-חנה ופרדס פחם-אל אום, בנימינה, ערערה, ערה, עדה גבעת, רביה'ע

 בלב יחד וערבים יהודים תלמידים בו שמתחנכים הראשון הספר ביתזהו " 14,באתר העמותה

 בזולת התחשבות, סובלנות, כבוד של ערכיםהטמעת "על  הקפדקיימת בו הו, "ערבי יישוב

נה ימטרת המחקר הלאור כל האמור, . "כזה להיות וזכותו השונה קבלת, לצרכיו רגישות תוך

-מנת להבין את תרומתה של הדו-לשוני על-לתאר את האינטראקציות בין הילדים בגן הדו

רבות )שוניות לתהליך ל  שלהם.  (האקולטורציההת 

 מודלים תאורטיים בבסיס המחקר

בכך שהוא בוחן אינטראקציות חברתיות בין דוברי שפת היא של המחקר הנוכחי  וייחודיות

נציגי בה בשעה מהווים מעין הרך, ו הם ילדים בגילהנחקרים כאשר , והמיעוט הרוב

 אלו מגוונים לאור הקשרים. מתמשך סכסוך של מצבוב חברתי בניכור הנמצאות אוכלוסיות

ההתנהגויות והאינטראקציות בקרב נבחנות  ,(והחברתי התרבותי, האידיאולוגי, הלשוני)

תחומית, המאפשרת לנתח את ההיבטים -מהפרספקטיבה הרבהערבי -הגן היהודי ילדי

 זמני. -ובו המגוונים של התופעה באופן הוליסטי

ל מודלים תאורטיים מתחומי דעת שונים )פסיכולוגיה, נשען המחקר ע כךלצורך 

סוציולוגיה והתפתחות הילד(, המסתמכים על רעיון קונצפטואלי משותף של עיצוב 

 :אנושיות בהשפעת הכוחות האישיים והחיצונייםהתנהגויות 
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 וסביבתו באות הילד בין לפיה האינטראקציות 15,התאוריה האקולוגית של ברונפנברנר .1

-הבין יחסיםב - ברמת המיקרו הן ותומתקיימ ,הילד את המקיפים במעגלים ביטוי לידי

 החיים אנשים, תרבותיות או אתניות קבוצותל בהתייחס - המקרו ברמתאישיים, והן 

  .רחב חברתי מבנה שלנוסף  סוג כל או ,מסוים באזור

בין  תרבותי מתמשך-מפגש בין הגורסת כי 16,של ברי)האקולטורציה( רבות תאוריית הת   .2

קבוצת אצל נציגי הן  ,ופסיכולוגי שינוי תרבותילמביא  שונה תרבותי ממוצא אנשים

  .והן אצל נציגי קבוצת הרוב המיעוט

-את ההתנהגות הביןהרואה  17,תרבותית של רובינסון-ביןההתפתחות התאוריית  .3

כמאופיינת ביכולת ו ידי חינוך ובחירה-על תנקבעכתרבותית של נציגי תרבויות שונות 

 הרגשי, התרבותי והחברתי.: של הילדכל רובדי ההתפתחות בבא לידי ביטוי ה שינוי

אם לבין ילדים -דוברי עברית כשפתהאינטראקציות בין ילדים , ואלתאוריות על בהסתמך 

ללמוד  מולדתה תםנטייפועל יוצא ממסתברות כ ,לשוני-בגן דואם -דוברי ערבית כשפת

 הסביבההילדים, הוריהם ו, דים המעורביםכל הצדשל הסכמה וממידת ה ,ולהתחבר

שלהן  תרבותיתהת נּושו  על ה לשמורהתרבותיות הקבוצות  שתילגבי זכותן של , החינוכית

-לרמת התפתחותם הביןכל זאת בהתאם  .יםשל האחר םהכיר את תרבותלזמנית -ובו

 .למסגרת החינוכית החדשה החברתית םשירותכמידת תרבותית של הילדים, כולל 

 רהמחק

: איך נבנות האינטראקציות החברתיות בין ילדי ה באופן הבאוסחנהעיקרית  המחקר שאלת

לאור ערכה נת האינטראקציות בחינ ?רכישת השפה השנייה בתהליך שללשוני -הגן הדו

הקשרים האקולוגיים של וכללה התייחסות ל תחומית-הרב התפיסהסקירת הספרות ו

כן ו 19,בסביבתם החינוכית רבותהת  עידודי ל ,שלהם רבותהת  אסטרטגיות ל 18,הילדים

נוסחו , ת המחקר העיקריתמנת לענות על שאל-על 20.תרבותית-מאפייני התפתחותם הביןל

איך תומכות ( 2) ?לשוני-הדוילדי הגן  ביןחברתיים נוצרים קשרים  כיצד( 1: )שאלות משנה

-הדו תרומת יהמ( 3)-ו ?תרבותיים בין הילדים-לשוני ביצירת קשרים בין-הגננות בגן הדו

 ?בקרב ילדי הגן תרבות הלא מוכרתלהיכרות הלשוניות 
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 ת המחקריאוכלוסי

של  הראשונהשנת הלימודים  במהלך "גשר על הוואדי" -יהודי -ערבי ילדים נערך בגן המחקר

 הייחודי העולם את ולהבין לתעד המאפשרת, יתנהאיכות התבצע בפרדיגמה, והנחקרים

אם -דוברי ערבית כשפת 19: םילדי 29 אוכלוסיית המחקר כללה .אדםבני  של והסובייקטיבי

אם, ודינה -הדוברת ערבית כשפת ליליאן: גננות שתי כן, ואם-כשפת דוברי עברית 10-ו

 21אם.-הדוברת עברית כשפת

בגן מאז  הגננת הראשונה שולטת בשתי השפות, והיא, גןבסמוך ל תמתגוררליליאן 

גון שימוש בשירים , כפיתוח דידקטי של רכישת שפות אהי. התמחותה 2004בשנת  והקמת

. "יפה שעה אחת קודם"היא דוגלת בגישה של  ,שנייההשפה הרכישת בהקשר לבג'סטות. ו

לדעתה, מסגרת הגן  .ילדים בגיל הרךלעבוד עם בחרה בבית ספר יסודי,  ודתהלאחר עב

התחלופה בשל . בהוטו בצורה מהירה שנייהלרכוש שפה  לילדים ותמאפשר ווהאווירה ב

, יותר תדומיננטיוהמנוסה הגננת ההיא גננות דוברות עברית בגן, ליליאן כיום של הרבה 

 לדינה, הגננת החדשה, בהתאקלמותה.היא מרבה לעזור ו

 בספטמבר לגן הצטרפהבו ממוקם הגן. דינה ליישוב  סמוך מתגוררת בקיבוץ דינה

-תרבותי ודו-ורואה עצמה כאדם רבנה, ש 20-לפני כ מארגנטינה לישראל עלתה היא. 2013

, החל מעבודתה כמורה לעברית כשפה תלשוני-דועשיר בהוראה  פדגוגי ניסיוןדינה ללשוני. 

הרגשית שלה  האינטליגנציה כיהיא מאמינה  .שנייה בקיבוץ ועד עבודתה בגן הקיבוצי

 בית. קרח" מבחינת רכישת השפה העראת הלה "לשבור  יםמסייעלילדים  הלבבי ויחסה

 איסוף הנתונים וניתוחם  ,כלי המחקר

וראיונות מובנים למחצה  וידאו הקלטות תצפיות,רישומי שדה, באמצעות  נאספו הנתונים

לגננות לגבי כללי ולאחר מתן הסבר  , זאת באישור משרד החינוךעם הגננות ועם הילדים

פעילויות  כללוש ,תצפיותזמן ללאפשר התבקשו הגננות  יו.מטרותהמחקר והתנהלות 

נות בקבוצות מתוכננות ומוב  הקניה פעילויות , מעגל ניזמ, ותארוח כגוןשגרתיות מגוונות, 

. שונות פעילויות פנאיומשחק חופשי כגון  מתוכננותלא פעילויות קטנות, וכן 

למעלה  נאספו) הוקלטו ןוחלקשלוש רציפות בכל יום, -שעתיים האינטראקציות נצפו במשך

  .(מוקלטותשעות  10-מ

דרכי יצירת : עולמות התוכן אשר עלו מסקירת הספרותעל  התבססוכלי המחקר 

עידוד , אל המסגרת החדשה שלהם ברותהח  דרכי , לשוני-הדוקשרים חברתיים בין ילדי הגן 

הגדלים  מאפיינים ההתפתחותיים של ילדיםוה, מצד הגננותתרבותיים -ביןהקשרים ה

                                                           
21
 בדויים.הילדים והגננות שמות  
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תצפיות ב זיהוי תמות מרכזיותתבצע על בסיס ה ניתוח הנתונים .תרבותית-דו בסביבה

 .ראיונותוב

 הליך המחקר

-דו גן חברתי בתוךה בשיח התמקד היקף, אשר רחב מפרויקט חלק היה הנוכחי המחקר

. 2014 יוני עדו 2013 מאוקטובר החל, אחת לימודים שנת במהלך נאספו הנתונים לשוני זה.

שהוקלטו  מפגשים ועשרה שדה מפגשי ישהש כלל זהב, תותצפי 16 נערכו ,מהלך תקופה זוב

במהלך  הן רישומי שדהבשילוב  וידאו הקלטות כלל הנתונים איסוף .ובאמצעות וידא

בין האינטראקציות הן במהלך בכיתה, ו משותף משחקעת בהגן  ילדיהאינטראקציות בין 

 . ספונטניותפעילויות בו בכיתה פעילויותבעת  גננותל ילדיםה

 ממצאים

עץ הקטגוריות )ראו תבסס על בהו בהתאם לשאלות המחקרמוצגים ר המחק ממצאי

. הממצאים מלווים בעקבות ניתוחי התוכן, השיח והשיחה(, אשר נבנה להלן תרשיםב

  מהראיונות.ציטוטים התצפיות והווידאו, וכן במ םתיאוריב

 קטגוריותהעץ 

 

 

    

 

 

 

 

 

 לשוני-תרבותית בגן דו-אינטראקציה בין דרכי

 

 קשרים ביצירת גננות תמיכת
  (Teachersתרבותיים )-בין

 

תרבותי עבור -מפגש בין
 (Novices)"טירונים" 

 

תרבותי עבור -מפגש בין
 (Experts"מומחים" )

 
עידוד 

 אינטראקציות

  

 

מציאת 
הדומה 
 והמשותף

 

התעניינות 
בשפה 
 אחרת

 
 רגישות חברתית

 תרבותיות 

 

יחסי חברות לא 
יציבים עם ילדי 
 שתי הקבוצות

 

תפקוד כמורה, 
 מתווך ומתורגמן

 ה לעזרהיפני

יחסי חברות 
יציבים בתוך 
 קבוצת שייכות

הרחבת גבולות  
תרבותיים 
 וחברתיים

 
שילוב בין 
ילדים 

 בפעילויות

 

התאמת 
פעולה ה

 לילד

מודלינג 
 התנהגותי

 

סידור 
 ישיבה

שימוש  
תי בש

 השפות

הימנעות 
 מתרגום
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  ילדי הגן תרבותיים בקרב-יצירת קשרים ביןבהגננות תמיכת  :יבה החינוכיתהסב

בקרב ילדי הגן  תרבותית-על שלב בו ניצני האינטראקציה הביןמצביעים ממצאי המחקר 

הניכר עדיין  ת מופיעים במקביל לפילוגוהתרבות והשפה האחראת שלהם וסימני ההיכרות 

מייצגות את הסביבה עצמן כ רואות אתהגננות  בשלב זה,והיהודים.  הילדים הערבים בין

הממצאים ן מ .ולתמוך בו רבותהת  ה לאפשר את תהליך עלילשונית, אשר -החינוכית הדו

בקרב ילדי  ותאינטראקצי עידודומודלינג התנהגותי  :תמיכהסוגים עיקריים של  שניעולים 

 .הגן

 מודלינג התנהגותי .1

-התנהגויות הביןלילדים מבחינת האישית  המשואפות להוות דוגהגננות כי  ההמחקר מרא

 ,, משתמשות בשתי השפותהאחרת: הן מתעניינות בשפה לשוניות-והדו תרבותיות

בקנה אחד עם  אלה עוליםממצאים  ומחפשות את הדומה והמשותף בין השפות והתרבויות.

 סביבהשל ה האת חשיבותבהם מציינים מחקרים בפסיכולוגיה התפתחותית,  תוצאות

ילדים של ת והחברתיהיכולות התפתחות  הגננות עלשל התנהגות ה את השפעתווכית החינ

  22.בגיל הגן

בשפת ובתרבות  מתעניינות הןשתיעולה כי , עם הגננותשהתבצעו הראיונות  מתוך

ברכישת החשיבות והרצון המסר של ובכך משדרות לילדים את  של השנייה, האחת האם

 :הלא מוכרתהשפה 

גם כשליליאן לא  [...] ל הנושאים, בכל מה שאנחנו אומרותבכל המפגשים, בכ
נמצאת, אני נורא מתעקשת: תזכירו לי, איך אומרים בערבית, הזיכרון שלי לא טוב. 
 .וזה נכון, אני לא עושה צחוק, אני אומרת להם כי זה חשוב לי, זה חשוב לי לדעת

 )דינה(

 [...] היהודים לילדים הדוגמ תהיה דינה אם נגיד. לילדים הדוגמ גם אנחנו, תשמעי
, כמוהם גם לומדת שהיא להם תראה והיא הערבית השפה את תדבר היא אם, כאילו

 (ליליאן) .שמעודד משהו שזה, טוב שזה לחשוב יתחילו הם אז

על אף  ,השנייהשפה המעלה מוטיבציה אצל הילדים ללמידת לדעתה של דינה, מסר זה 

הן של היום,  –המסגרת החברתית  נוהלימהם  להבין םהנותן לבדרך, וכן  מחכותהטעויות ש

 :והן של העתיד האפשרי

והם יצאו מפה, אז איך את מראה שאת מודלינג,  ,המטרה של החברה שהם יגדלו
שלומדת את השפה, את מראה ליהודים שאת מתעניינת בשפה של ערבים. והם 

הוא  [לילדים]המסר  [...] , איך כותבים בערביתליליאןרואים אותי שאני שואלת את 

                                                           
22
 .2007, ; סולברג1998, ודהארט קופר, סרוף 
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 ,שמותר לטעות, שמותר ללמוד, שזה שאני הגננת לא אומר שאני הכל יודעת, להפך
זה נותן להם קפיצה  [...] מה אתם יודעים שאני עוד לא יודעת [לדעת]אני רוצה 

  (דינה) .מטורפת

שהיא מתעניינת באופן  מסר הגן ילדי דינה לכל מעבירה השפה, את ללמוד שלה בשאיפה

מעידות על התצפיות על מפגשי הקניה ומפגשי בוקר . הערבית שפהבו בתרבות עמוק

להבין את דינה של  הצימאמבתצפיות נראים מצד אחד, השפעת המודלינג על הילדים. 

משדרת הדינה  . בזמן זה,כאשר זו פונה אליה בערבית סטות,'והג ההקשר סמך על ליליאן

כמו רמזים פרגמטיים, שפת גוף, מילים משותפות, בכל מיני דרכים, מילוליות ולא מילוליות )

את המוטיבציה הגבוהה שלה לרכישת השפה  ,מילים שכבר למדה, מילים מתוך הקשר(

התצפיות מראות איך הילדים מגיבים מצד שני, הערבית, מתקבלת כמודל ללמידת שפה. 

ובה של תגהמשפט החוזר כ בעקבותכך, . של הגננת הומחקים את התנהגות למודלינג זה

...", מדובר ב, אבל אני חושבת שמה אמרת "אני לא מבינה: בערביתדינה על האמירה 

 מהמילה חלק אבל ערבית, מבין לא ילדים יהודים: "אנידומות מ תומפגשים תשובבשומעים 

  ".... דיברה על היא. הבנתי

דינמיקה תרבותית הדדית מאפיינת גם את ה-ביןיכרות הש ותמדגיששתי הגננות 

  ניהן:בי

עבדה בגנים יהודיים, אז היא רוצה להביא את כל מה שהיא יודעת, ואת כל מה  ינהד
סליחה. שהיא עושה. למשל, עכשיו בפסח היא רצתה לעשות להם יין. אמרתי לה: "

ומתעניינת בתרבות.  ,עד כאן. אצלנו יין אסור". מה שטוב בה, שהיא הולכת וקוראת
 (ליליאן) .כל חג, למשל, היא הולכת ולומדת

 הרבה וזה התכתבויות, הרבה לנו יש הצהריים. אחרי הרבה קורה שלנו התכנון
 אנחנו ותומכות. סופגות שלנו שהמשפחות 'סטופ נון'הקלעים.  מאחורי עבודה
 עבודה מאוד הרבה וזה זה, עם לישון הולכים שעות. 24 גננות עצמנו את רואות
  (דינה) .בבית

יאן מפגינות, מראות לילדים דרכי הידברות המאופיינות הדינמיקה והחברות שדינה וליל

  :, בלי לוותר על התרבות המקוריתנוספתתרבות ולקבל בנועם, בידידות ובנכונות ללמוד 

 ויכולת קבלה יש ליליאןל את הקבלה. ליליאן אצל לראות זה יפה שמאוד מה
 כשאני שלה המקצועי הביטחון על מערער שלא מבוססים כך כל מקצועי וביטחון

  (ינה)ד .עצמי את להביא מצליחה אחר. אני רעיון ומציעה באה

 דורש שזה מה פנטסטי. וזה זמנית-בו זה עם ליליאן, עושים שאנחנו התכנים את
 מאוד הרבה זה וסובלנות. סבלנות על למידה, עצמי על כל קודם, ממני וגם מהילד
 עבודה בעצם שזה .סיפוקים לדחות על לעבוד לנשום, מאוד הרבה אוויר, לקחת

 )דינה( .חינוכית
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 לגבי חשיבותבתחום התפתחות הילד מחקרים של וצאות ת מיםתוא ים אלהממצא

החברתית  םבמחקרים אלו נמצא כי כשירות גם 23.המודלינג הרגשי והחברתי מצד הגננות

ומסבירות  את השפה מדגימות להם בו הגננותחברתי -הרגשישל ילדים מושפעת מהאופן 

, בשתי השפות הגננותמשתמשות כמודלינג התנהגותי,  24.חברתיים מצביםכך תוך כדי 

 :נשמעות בגן באופן קבוע הן במפגשי הקניה, והן במהלך היום, ושתיהן העברית והערבית

 .שומעים את השפה וכל הזמן חושבים על השפה ,מתעניינים בשפה [הילדים]
  (ליליאן)

וחצי  אחרי שלושה היום, .מוזרה התחלה לי לי. הייתה טבעי שזה מרגישה אני
 שאני הבנתי, שלא הזר הצליל, ממני חלק כבר הוא [של ערבית] הזה חודשים, הצליל

  (דינה) .היום ממני חלק כבר זה יותר, משפחתי זה מבינה. לא עדיין

בשתי  ,ללא הפרדה ,(flexible bilingual practices) שימוש גמישכי בהקשר זה חשוב לציין 

הוא  ,שר שפת האם של הגננת נשארת דומיננטית בתקשורת שלה עם הילדיםכא ,השפות

  25.ונמצא בתהליך מחקר אינטנסיבי במדינות שונות בעולם ,מודל שפתי חדשני

לילדים. זאת בין התרבויות ומראות והמשותף מחפשות את הדומה  הגננותבנוסף, 

 בין, ודקדוקית סמנטית, לשונית קרבהבו הדתי בנרטיב, מהמסורות בחלק מדובר בדמיון

  מקרבים בין ילדי שתי התרבויות:מצבים כאלה , הגננות לדעת. השמיות השפות שתי

כמו בערבית".  [...] : "כמו בעברית]אומרות[ אז אנחנו כל הזמן ,אם יש מילים דומות
את המשותף  ותעל זה. המשותף הזה. אנחנו כל הזמן מחפש ותאנחנו כל הזמן חוזר

דיברו על  [הילדים]. הם אפשר ללמוד הכל ולקרב בין התרבויותכי דרך המשותף 
המשותף מהסיפורים שאנחנו שמענו על החגים, ומוחמד היה גם רועה צאן כמו 
משה, שהנביא מוחמד גם רדפו אחריו, ולא רצו אותו בהתחלה כשהוא הביא את 

 (ליליאן) .הדת

 "יד ביד" של החינוכיודל מידי ה-על לשוניות-הדוראיית עולה בקנה אחד עם ממצא זה 

מתן יחס ולתרבות האחרת העם להיכרות כאמצעי ו כשירות לשוניתלשוניות כ-דוגל בדוה

 כלי היאהשנייה  השפה, מודלה . לפיתרבות המקוריתתוך כדי שימור ה, כלפיהכבוד של 

   26.הקבוצות התרבותיות שתי בין ולשוניים תרבותיים לשבירת מחסומים
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25
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26
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 אינטראקציות עידוד .2

 בצורה מכוונת תומכותהגננות תרבותי, -במקביל למודלינג הביןהממצאים מראים כי 

שתי  בין ילדיאינטראקציות מזמינות הן  . לצורך זההילדיםתרבותי בין -ביצירת קשר בין

סידור ( 2; )כל ילדהתפתחותיים של ה םלמאפייני ותהתאמת פעול (1: )באמצעותהקבוצות 

 . הימנעות מתרגום( 4)-; ותרבותיות-ביןבפעילויות ילדים ילוב ש( 3; )מעורבים הישיבאופני 

 ילד  כל של התפתחותייםה למאפיינים פעולות התאמת

 .של הילדים במאפייניהם ההתפתחותיים להבדליםבונות את הפעולות בהתייחס הגננות 

מבחינות בין ילדים ידואליים ובמתייחסות להבדלים האינדיבהכנת האינטראקציות הן 

 התפתחותם אשר אלו , לביןקשיי הסתגלות למסגרת החדשהעקב קים לעזרה ולתמיכה זקוה

  :קושי ללא מתחברים והם גבוהה תרבותית-הבין

 וגם ערבים, גם מיוחדים. מאוד-מאוד מיוחדים, מאוד ילדים הם השנה הילדים
 שיש ילדים כמה יש לב. תשומת הרבה תיווך, הרבה עזרה, הרבה צריכים יהודים. הם

 מאיתנו דורש וזה אליהם, ותצמוד שנהיה ממש צריכים הם אז בעיות, קצת םלה
 המון לוקח וזה רגשיות, בעיות עם ילדים יש חברתיות, בעיות עם ילדים המון. יש

  (ליליאן) .האלה הדברים זמן,

 לה יש לבכות. מתחילה והיא לה מפריע זה ,[ליןליד ]לידה  נושם מישהו אם אפילו
   (ליליאן) .בעיות הרבה עם גם אבל מיוחדים, ילדים כאילו, קים.סיפו בדחיית קושי

 שהם אלינו, שבאו ילדים הרבה כי לערבים, היהודים בין חיבור יותר רואה אני השנה
יהודי,  בגן למדו או לשוניות-דו במסגרות למדו עברית, דוברי וגם ערבית דוברי גם

 גם .והערבים היהודים הילדים בין מקרב מאוד-מאוד זה אז הערבים. הילדים במיוחד
 לא פעם אף מקודם. היה שלא משהו - ובנות בנים אפילו השנה לראות התחלתי אני
 (ליליאן) .הקבוצות בין מקרב שמאוד משהו זה היה.

השפה השנייה  ,לשוני-משום שבתהליך הדו, להתפתחות השפתית בגיל זההגננות שמות לב 

 את צריכים הזה בגיל ילדים" :שלהם שפת האם במקביל להתפתחותידי הילדים -עלנרכשת 

הם צריכים  שנייה. וגם ראשונה שפה של רכישת]...[  בתהליך הם. בטח שלהם. השפה

יש צורך להתייחס להבדלים , טענה ליליאן ואף סברה כי "האם בשפת גם העשרה

ן ככמו ו, "שכן ילדים ויש אליהם, מדבר לא שזה ילדים יש" התפתחותם הקוגניטיבית:ב

  :שוני בקצב ההסתגלותלו לשוני המגדרי

 קבוצות אצל קושי במיוחד. הכולן לא .כך-לא כל זה הבנות הבנים. אצל הקושי אצל
 מדובר] ילדים ארבעה של קבוצה .ביחד ומחוברים מתחברים שהם קבוצה הבנים. גם
 חושבת לא אני .[לשוני-חד בגן קודם השני את אחד שהכירו יהודים בנים בארבעה

 חדשות חברויות הרבה נוצרו .עכשיו שנה תחילת .להפריד ביניהם הנכון השלב שזה
 את צריכים הם .השני את אחד צריכים הם .זה את צריכים הם מקודם. היו שלא

 אחרים בדברים אולי אותם. להפריד צריך ששמה חושבת לא אני אז הזה. ה"ביחד"
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 אבל אפשר, לפסח קרוב פסח, אחרי נגיד, אולי, .מפרידה הייתי לא אני שם אבל כן,
  (ליליאן) .הזה ה"ביחד" את צריכים שהם מרגישה אני

גם בהבדלים התרבותיים בין הילדים היהודים והערבים. הבדלים אלו באים מבחינות גננות ה

  :הסמכותוקבלת  בדרך של מתן כבוד למבוגריםלידי ביטוי 

 ככה, פעמים כמה יאלי פנו הם .[מורה]" מועלמה" כל קודם זה אלי, שפונים הדרך
 חלק זה כי .באים שהם המקום את לכבד רציתי כי ,"כן" עניתי ."כן" להם: ואמרתי
 לא"  !!!דינההההה: "פונים היהודים והילדים .ולכבד לקבל צריכה אני שגם מהקבלה
 עכשיו! !!דינההההה" כלום.-שום ולא "מורה", ולא "הגננת", ולא "גננת", לי קוראים
 כרגע, לומדת שאני במעט מרגישה אני .והיררכיה כבוד של ותר הנושאי זה" תבואי!
 הילדים אצל לסמכות חשוב מאוד מקום ממש יש אפס, מגיל בילדים, כבר ורואה

 שזה וכמובן .הם בגובה העיניים היהודים והילדים ,"הגננת" ,"המורה" יש הערבים.
 (דינה) .לשנות ולא זה את לכבד כגננת שלי המקום

 :וסדר משמעת, ת לגבולותבהתייחסו

 אומרת הייתי, כבוד גם, יותר אותה רואים, ברורה יותר משמעתה ערבים ילדים אצל
 כבוד, טובה יותר התארגנות, מסודרים להיות ילדים מגדלים אצלנו כי. סדר שקצת
 תמיד האוכל, מסודרים תמיד ילדים. חיצוני מראה או, אוכל נגיד .למבוגר ויחס

 מחליטה לא את" לי: ויגיד יבוא לא]ערבי[  ילד .מסודר פחות זה יהודים אצל, מסודר
 (ליליאן) .התחצפות פחות יש, ערבים ילדים אצל ."יעלי

 :עצמו את להביע הילד של וביכולת כללי ובאופןבאות לידי ביטוי,  בקשות ורגשותבו באופן 

 עם אילו,כ. הכל את ואומר בא היהודי שהילד מרגישה אני .נגיד של בקשות, בעניין
לבקש.  מה יודע הוא רוצה. הוא מה יודע הוא .צריך הוא מה יודע הוא .עצמי ביטחון

 איך עלמדי  יותר מדברים כבוד. לא של עניין גם ביישנות, גם -אצל הילדים הערבים 
  ()ליליאן .תרבותי משהו זה עצמך. את להביע על מרגיש, אתה

 :ומקום השפה בו באופן המשחקו

 במשחק מלווה תמיד המשחק הערבים הילדים אצל לגמרי. שונה אהו המשחק אופן
 הילדים אצל פיזית. פעילות יותר דורש הוא .ריצה, כדורגל של נגיד בואי פיזי,

הרכבה,  שולחן, משחקי ומשחקי ביניהם, הרבה דיאלוג יש שמה דווקא היהודים,
 י. פחותתרבות משהו זה [אצל הילדים הערבים] כאלה השתוללות משחקי בנייה.
 הם מתכננים, יותר הם כאילו, מלל, עם היהודים הילדים .שפה פחות שדורש שפה,
 במשחק. אני חשוב חלק .מהמשחק חלק היא השפה .מדברים יותר קובעים, יותר

 שהם .כמובן ההורים בזכות זה .לנושאים חשופים היהודים שהילדים חושבת
 למשל, משהו דינוזאורים [...] הערבים ההורים מאשר יותר לדברים אותם חושפים

 תמיד להם יש אז .מעלות שאנחנו נושא כל .הטבע על דברים בטבע, העבר, ידע על
 (ליליאן) .ולהגיד לנסח יודעים יותר. והם ידע
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 מעורבים ישיבה אופני סידור

הגננות , בין הילדים תרבותית-רמת ההתפתחות הביןהבדלים בלאור ההממצאים מראים כי 

-הקשר הביןלהגביר את מנת -שונים עלסוגי אינטראקציה מכוונים ל מהלכים יוצרות

 הושבת, כלומר, ישיבההסידור  ואההעולה מהממצאים סוגי האינטראקציה . אחד מתרבותי

. התצפיות מראות האוכל או בעת מפגשי הקנישולחנות האל  ילדים ערבים ויהודים ביחד

 :שם משלהיש עורבת מקומות ישיבה קבועים, כאשר לכל קבוצת ישיבה מעל 

 כאשר משמעותית יותר למידה רואהאני  ילדים, קבוצות עם הקודם מהניסיון
 בנוסף מטרה עוד פה לנו כשיש וכמה כמה]על אחת[  קטנות. בקבוצות עובדים

 רבה בין הילדים.הק   שזה מטרה עוד לי הייתה גן. ילד של ההתפתחותיים להישגים
 באים שכונות, מאותן שבאים ילדים :בשותמגו מאוד שהיו הקבוצות את קצת לפצל
 ויש שישה ילדים,-בגן. חילקתי לקבוצות בנות חמישה ביחד לעבוד וממשיכים ביחד
 משהו זה טבעיות. באינטראקציות נמצאים שלא וילדים וערבים, יהודים ובנות, בנים

 (דינה) .רגנוישא מלאכותי

רבות, גם בשולחנות עשינו מקומות קבועים באוכל שהם מעורבים, קבוצות מעו
עבודה עשינו כמה קבוצות שהם גם מעורבות, ואז יש הזדמנות לאינטראקציה יותר 
בין ילדים ערבים וילדים יהודים, וגם אנחנו עוזרות להם להתחבר אחד עם השני, 

 (ליליאן) .לשחק אחד עם השני, בזמן החופשי, בזמן הפינות

 םהיהילדים המנותקים מחבר ,רבתבעקבות הישיבה המעוהתצפיות מראות כי מנם, וא

מנסים ליצור אינטראקציה בין השולחנות ומקרבים את השולחנות כדי לסייע לתקשורת 

 יםיותר מהר, כדי לצמצם את זמן הניתוק מהחבר יםכלואגם בינם לבין עצמם. הילדים 

ים ממצא. שחקפעילות חופשית והם בוחרים בעצמם עם מי לשם מתקיימת לחצר,  צאתול

, אשר הפסיכולוגיה ההתפתחותיתהמחקרים בתחום בקנה אחד עם מסקנות  יםולע אלה

 כגוןחברתיים  מושגים ללמידת מרכזית סביבהכ השווים קבוצתאת חשיבות  יםמציינ

 ת שוויםאשר התחברו לקבוצ ילדיםכי נמצא ספרות ב 27.פעולה שיתוףו הדדיות, הוגנות

גבוה ומסרבים להיפרד  עצמי ערך תחושת מפתחים, חבריהם ידי-על מוערכיםמסוימת ו

ילדים בעברית בין הניצנים של אינטגרציה נראים בתצפיות גם עם הזמן, אולם  28.קבוצהמה

היהודים הילדים  כן, כמוהילדים היהודים.  לביןגן, בואם להערבים שלא ידעו עברית לפני 

 ית. ביח בעריזמו את השהם הערבים, גם אם בינתיים לא חבריהם נחשפו יותר לערבית של 

 תרבותיות-בין בפעילויות ילדים שילוב

 ידי-על וסוציאליזציה אינטגרציה אסטרטגיה שמכוונת מנסות כי הגננותעולה תצפיות מן ה

, לבקשתן, כל ילד קורא לחבר חדש כשהולכים כך .מסוימות בפעילויות הילדים בין שילוב

                                                           
27
 .2007, ; סולברג1998, ודהארט קופר, סרוף 
28
 .2007מטלון וארם, -שלק 
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או מציאת מקום  משותף חיבור בין הילדים על בסיס תחביבהוא ניסיון אחר לאכול. 

 :בקבוצת השווים

 [.].. אנחנו מנסות לבדוק מה יכול להיות משותף לשני ילדים. סוג של משחק, סוג של
או תחביב, או ילד שלא ממש מוצא את עצמו, וזאת  -זה יכול להיות כל דבר 

 דרך זה אם משחק, דרך זה ההזדמנות גם לקחת אותו ולנסות לחבר אותו. אם
בינתיים,  וכשזה קורה, זה ממשיך, זה ממשיך לקרות., פת, משימהפעילות משות

המטרה זה בשביל לחבר אותם יותר, שישחקו יותר אחד עם השני, שייהנו אחד עם 
התעניינות בשפה, דרך הקשר יותר השני. אני מקווה באמת שזה יגיע לתוצאות של 

 (ליליאן) .הזה

 משחק משותף:של ניסיון באמצעות בניית ופיתוח 

 מוותרת, לא שאני שלו. אמרתי ללב להגיע הצלחתי לא טבעי שבאופן אחד ילד היה
 שיהיה רוצה היית מרוצה, לא שאתה רואה אני לעשות? אוהב אתה מה" :לו ואמרתי
 לא אני באולינג? זה מה" אותו: שאלתי ."באולינג רוצה אני כן," [...] "אחר? משהו
 תוכלו ביחד ואולי מהקבוצה, שלך החברים את תקרא בוא" :לו אמרתי ."מבינה

 להם הבאתי הבאולינג, סביב תהליך עשיתי ."באולינג זה מה בדיוק לי להסביר
תצטרפו!"  חבר'ה, באולינג. פה שיהיה רוצים מדבקות. "מאוד, מספריים, ניירות
 ()דינה .ביחד לזה הגיעו הם שפות. אז שתי מדבר אחמד. אותם שיתףאחמד 

-בגיל חמש ם, לפיהממצאי המחקרים ההתפתחותייםממצאי המחקר הנוכחי תואמים את 

    29:להסבירם לאחריםאף מסוגל כללי משחק, מציית להם ו ם שלמשמעותאת מבין ילד שש 

 ."החומרים את להביא צריך באולינג, שיהיה צריך אם אוקיי,]להם[: " אמרתי למחרת
 כאלה. בקבוקים גם קולה, גם בקבוקי הביאו יומיים. להם לקח התארגנו, החבר'ה אז
 הכי-והכי המקורית. השיתוף, בקבוצה היו שלא אחרים ילדים להצטרף התחילו ואז

 שצריך בגן, באולינג לנו שיש גאים הילדים .המחסום את שברנו הקרבה. - חשוב
 התחילו לי. והם הסבירו והם ויצרו, כתבו שהם חוקים .חוקים הציוד. ויש על לשמור
 אחד -הקבוצה  בתוך .שרציתי מה בעצם, שזה, ביניהם, קורה הרבה]...[ ביניהם  לדבר

 של בסופו שרציתי מה וזה "תבין דינהש כדי" השני: את שאל יהודי. אחד ערבי, אחד
 (דינה) .ביניהם שיתקשרו דבר:

 יוצרת, לשפתי מהחברתי נעה, מילולי לא באופן זה במקרה מתחילה אישית-הבין התקשורת

ו של תשפ עם כרותילה מוביל זה כל 30.חדשה נרכשת חברתית וחוויה משותפת תנסותה

 למאמץ לנכונות מביא האחרות ריכוך ,כלומר. ימוע חברתית שותפות באמצעות האחר

 .חברתי תגמולעל כך  שיש משום השפה בנושא

                                                           
29
 .2007מטלון וארם, -; שלק1998, ודהארט קופר, סרוף 
30
 Ding & Littleton, 2005 
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 מתרגום הימנעות

לעצמם  לתרגם לילדים לגרום משתדלותונמנעות מתרגום  הגננות כי מראות התצפיות

 מי לכל חיובי חיזוק ומתן ועידוד השפות שתי שילוב תוך זאת עושות הן. לבד ולהבין

גם  וליזום להבין לנסות, החיזוקים את שרואים אחרים ילדים לעודד שאמור מה, שמתרגם

 מיד עוברת לא השפות, שתי את דוברתליליאן, אשר מהתצפיות עולה כי  .תרגוםכן 

 סטות'בג ולהשתמש לנסות ממשיכה מבין, אלא לא עברית דובר ילד כאשר לעברית מערבית

 אסטרטגיה ליישם מנסה ינהד גם. להבין לילד לגרום כדי ,שכיחות יותר, נרדפות במילים או

 מאמינה פחות אני" :העברית בשפה שולטים שלא ערבית דוברי עם מדברת היא כאשר זו,

 (.דינה) "שפה בתוך לומדים ששפה ינהמאמ אני ,לתרגם שצריך מאמינה לא אני .בתרגום

(, תמונות, ג'סטותכגון ) מילוליים-לא באמצעיםבמקום התרגום, משתמשות הגננות 

מבחינת אוצר , וחזרות רבות דקדוקית מבחינהפישוט השפה  גוןכ)מילוליים ובאמצעים 

 :(בקצב דיבור איטיכן ו ,מילים

נסה בכמה דרכים. אם זה אני מנסה בכל השיטות לא לעבור ישר לעברית. אני מ
הייתי  לחזור על מילים, לעשות תנועות. לתת להם הנחיה בתנועה, וזה באמת עובד.

והייתי מכניסה משפט או שניים בעברית. שילוב, ערבית  ,מקריאה בערבית ספרותית
. התמונות מאוד עוזרות. ועברית ביחד, בשביל שיבינו את ההקשר. וגם דרך התמונות

מה אתם חושבים שיש פה? מה אתם "ם זה סיפור קצר למשל: אז אני שואלת, א
 (ליליאן) "רואים?

 את להסביר כדי גוף, תנועת חייבת .לחזור צריכה אני אז חדש, נושא מתחילים אנחנו
 עושה בשיר אותי וראית. ככה היה זה בהתחלה .[עץ של תנועה בידיים עושה]העץ 
 של ההתחלה כל אבל מפסיקה. אני אז קולטים, שהם רואה כשאני .הם ואז ככה,

 (דינה) .זה את חייבת אני - סיפור נושא, של

על אף עידוד הילדים השולטים בשתי השפות לסייע בתרגום עוד עולה מן התצפיות כי 

. התרגומים את ת לבלוםוהגננ וספונטניים, התחיל טבעיים במצביםהרי ש ,ניםמוב   םמפגשיב

ילדה דוברת עברית , עפרהללתרגם  ניסתהרית, ועב ילדה הדוברת ערבית, חלאכך, כאשר 

 "לא צריך: את התרגום בלמה ליליאן, לה בערבית האמר ליליאןאת מה שולומדת ערבית, 

לעשות. עליה הבינה מה  עפרה ,אותה הוראה לעאחרי חזרה ואכן, היא מבינה לבד".  לתרגם,

 אותה להבין לבד ולהישען על ידע קודם.  עודדה ליליאן

רצה כמאל . כך, כאשר הם נכוניםא בכל המקרים ניסיונות הבלימה עם זאת, ל

עדיין אינו שולט בשתי השפות והוא אותו למרות ש, זו עצרה ליליאןדברי את הילה ללתרגם 

לשני הילדים במובן של  הלהוות דוגמהיה  יכולהתרגום שלו  .עברית למידתבתהליך נמצא 

 ךלהמשי, או הילהאינטראקציה בערבית ל , או ליזוםאם אתה דובר שתי שפותעזרה  תהגש
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עלולה  מאלהתגובה השלילית ליוזמתו של כ. עצמו כמאלל ליזום אינטראקציה בעברית

 לערער את הביטחון שלו בשימוש בעברית.הייתה 

שלושה צדדים עיקריים הנמצאים של ם ממכאן, מצביעים הממצאים על קיו

הגננות, כנציגות הסביבה  לשוני:-דותרבותי שמתרחש בגן ה-באינטראקציה בתהליך הבין

ושתי , פורמלי-המדיניות הרשמית ומהווה את המודלינג הלאקובעת את שהחינוכית 

הסביבה מבחינת  תרבותיות בחברה.הקבוצות הנציגי שתי כילדים, השל קבוצות ה

שהגננות הממצאים  מראים 31,בריו בדומה למודלים התאורטיים של ברונפנברנר ,החינוכית

, גיסא מחד ברמת המקרובין קבוצות הילדים  תרבותיים-הקשרים הביןלטפח את  שואפות

ברמת  תרבותיתם השונותמאפייניהם האישיים ועל  ישמרוילדי הגן חשוב להן שכל ו

 .גיסא מיקרו מאידךה

 חלוקה מחדש ותיווך :תרבותי-המפגש הבין

וצות, ממצאי המחקר מבדילים בין ילדי שתי הקבההבולטים על אף המאפיינים התרבותיים 

 תיוה והתנהגואינטראקציהאופני . מחלק אותם מחדשתרבותי -מראים כי המפגש הבין

 בחקרות רתוא, בדומה לאלו שמחדשות שתי קבוצות ן שלהיווצרות מצביעות על םדיהיל

בעלי בנות(  ששבנים ו חמישה) ילדים 11, (experts) "מומחיםה" קבוצת 32:לשוניות-הדו

 המורים המתווכים, תפקידי את עצמם על לקחתבעלי מוכנות שהם ת בשתי השפושליטה 

 האחרתבשפה מוקדם ללא ידע  ילדים 18, (novices) "טירוניםה" קבוצתו ,והמתורגמנים

 ערבית דוברי היו "מומחים"ה במחקר זה, כל. שפה זו לשללא יכולת קליטה מהירה או ו/

דרכי אינטראקציה  מפתחתת ל אחת מהקבוצועולה כי כממצאי המחקר מ האם. כשפת

 הקבוצות התרבותיות. את שתי  םחוציהכך שניתן לדבר על תהליכים  ,משלה

ממצאי , , מתווך ומתורגמן לעומת פנייה לעזרהמורהכהילדים תפקוד בהיבט של 

גם הם ילדים שלא רק שולטים בשתי השפות, אלא מוכנים  "מומחים"המראים כי  המחקר

 מנהיג:הורה ומהלקחת על עצמם את תפקיד 

 בתפקיד המנהיג:

 אומרת. הוא , הייתי"מנהיגי"מאוד  ילד מנהיג. הוא של ,מורה של תפקיד אחמד קיבל
 ()דינה .אותו לשמוע צריך תמיד .האחרון להיות פעם אף מסכים לא

 בערבית, והיא שרה. [שנה טובה]פעם לימדתי את לין לשיר את השיר  :רנו

                                                           
31
 Bronfenbrenner, 1994; Berry, 2005 
32
 Kopke & Nespoulous, 2006; Langman, Hansen-Thomas & Bayley, 2005 
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 מירה עברית.אחרי לין אני לימדתי את א: נור

 מתווך:תפקיד הב

 וגם ערבית גם לדבר מצליחים הם כי עוזרים, מאוד הם תיווך. עושים האלה הילדים
  ()ליליאן. הכוונה מה לאחרים ולספר אומר, הוא מה לאלה לספר עברית,

 מתורגמן:בתפקיד ה

 את מחבר לילדים, הוא עוזר הוא מתרגם. והוא מדברת כשאני במפגשים אחמד עוזר
   ()ליליאן .מדהים הוא .מדהים זה ביחד. כולם

של . המחקרים בתחום ספרות המחקרב "מומחים"ה תיאוריתואמים את אלה ממצאים 

 יםהאופייני והמוכנות לעזוראת חשיבות התיווך המנהיגותי הן "אחרים" מדגישים שילוב 

עולה גם עניין המודלינג  33.שאר הילדיםם מהווים עבור מומחיאת המודלינג שה, והן להם

  ממצאי המחקר הנוכחי:מתוך 

מעורר  זה לילדים. מודלינג. ואז זה את מדגימים הם ערבית, לדבר שמתחילים ילדים
 המקום כי זה את אומרת אני .השפה את לדבר גם האחרים הילדים אצל מוטיבציה

 האחרים הילדים של להתעניינות מאוד. המודלינג של המקום עוזר, מאוד הוא שמה
 (יליאן)ל .בשפה

התקשו מאוד בהבנת  בתחילת התהליךאשר  ,"טירונים"ההילדים גם בעקבות מודלינג זה, 

 אני. לשמוע יכול לא הוא אפילו .'מבין לא אני' :לי יגיד ישר נתן הוא למשל" השפה החדשה:

את פניותיהם אל ליזום בהמשך החלו , )ליליאן( "מבין לא אומרת. אני את מה מבין, לא

והן מבחינת  מבחינת רכישת השפההן דבר המקדם אותם , עזרה שתבבק "מומחים"ה

 :הכשירות החברתית

 .אותו לימדתי אני אז בעברית, לדבר איך ידע, לא יוסף פעם: עאבד

 וסומיה הנדנדה על משחק מישהו אם, מרי: פעם שאלו אותי איך אומרים, למשל
 מצטערת" "אני: לומר איך לסומיה, אומרת אני אז לה, לו, ודינה באה וקוראת סופרת

 עוד". להישאר רוצה "אני או

 יציבים חברות לעומת יחסי ילדי שתי הקבוצותבין יחסי חברות לא יציבים ניתן היה לזהות 

הילדים של  יהםממצאי המחקר מראים כי למרות הצהרות. שייכותה קבוצת בתוך

קבוצה הני עם בשלהם חברות ה, יחסי כל ילדי הגן עםחברים על היותם  "מומחים"ה

 שפההדוברי מצבים בהם ילדים אלה משחקים יפה עם זוהו במקביל . אינם יציביםהשנייה 

   : השנייה

                                                           
33
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 מהטלוויזיה. והיא למדה יהודי, היא בגן למדה לא והיא מצוין, עברית נור יודעת
 כאילו רגיל, משהו שזה כאילו משחקת הזאת. היא הילדה מקסימה, עבודה עושה
 הערבים, עם וגם היהודים הילדים עם גם משחקת היא .שהעו היא ומתמיד מאז

 (ממש! )ליליאן .זה את לראות פשוט מדהים .ובונים ומתכננים, אותם, ומחברת

 מראיינת: מי הם החברים שלך?
 באסל: כולם

 כך שהם מעדיפים את בני הקבוצה התרבותית שלהם:על קיימים גם דיווחים אך 

 מראיינת: החברים שלך יותר ערבים?
 נור: כן.

 מראיינת: למה?
 דוברי עברית(. תשעהדוברי ערבית ו 25)ספרה  נור: ככה. את רוצה שאספור לך?

 ?שלך טוב הכי החבר הוא מראיינת: כי יש יותר ערבים. הבנתי. בסדר, מי
 .נור: עפרה והילה

 מראיינת: עפרה והילה הן החברות הכי טובות שלך בגן, והן מדברות ב...
 נור: עברית.

 שלי. הם החברים לא הם אבל. בלבד עברית שמדברים בגן ילדים יש: דעאב
 ואנחנו. שלי החברים ואת אותי מעצבנים עברית, שמדברים אלה אותנו. מעצבנים
 .אותם מעצבנים

 מראיינת: האם יש לך חברות שמדברות עברית?
  .מלק: לא

 ברות שלך?מראיינת: אז את רק מדברת עברית עם עפרה, הילה ולין, אבל הן לא ח
 .מלק: כן

 מראיינת: הבנתי, למה הן לא חברות שלך?
 מלק: הן לא תמיד משחקות איתי. 

יחסי חברות יציבים בתוך קבוצת מצביעים על , ממצאי המחקר "טירונים"מבחינת הילדים ה

 :שלהם שייכותה

 עסוקים הם לקבוצה, עוד להוסיף אותם מעניין ביחד. לא שבאו בנים של קבוצה הם
 ()ליליאן .בעצמם

 מראיינת: האם יש לך חברים שמדברים עברית?
 .רולא: לא

 מראיינת: האם יש לך חברים שמדברים עברית, אבל הם לא יהודים?
 .רולא: לא

 החברים שלך בגן? יהםמראיינת: מ
 .רולא: נור

 מראיינת: נור לא מדברת עברית?
 .רולא: כן, היא מדברת, אבל היא ערבייה
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 טוב שלך בגן?מראיינת: מי החבר הכי 
 .יורם: לא יודע

 מראיינת: אבל באיזה שפה הוא מדבר?
 .יורם: עברית

מראיינת: אתה לא בטוח, מי החבר הכי טוב שלך, אבל אתה בטוח שהוא מדבר 
 עברית?
 .יורם: כן

 שפה? ומראיינת: החברים שלך מדברים איז
 .ידיד: עברית

 מראיינת: כל החברים שלך בגן מדברים רק עברית?
 .כן ידיד:

נמצאים בתהליך מואץ  , במקביל לרכישת שפה נוספת,"מומחים"פי הממצאים, הילדים ה-על

והרחבת גבולות תרבותיים  פיתוח רגישות חברתית הםשינויים התפתחותיים, בשל 

 להגמיש למוכנות תנאי היא בעצם "אחר"ה של תושפ המחקר מראה כי רכישת. וחברתיים

 חברתיים חדשים: קשריםוצרות יוהבמדובר . אתנית-החד הזהות את

 ?השבוע בסוף עשה הוא מה לספר, רוצהחאלד  אולידינה: 
  .מרי אצל הייתי: חאלד

 הזה שהדבר מנת על חינוך כאנשי שלנו התיווך את פה יש .לקרות מתחיל זה עכשיו
, מריו חאלדו .קורה כן זה ,מכוון שאתה וברגע ,תפקיד פה לנו ישאת אומרת, ז. יקרה
 (ינה)ד .השפות בשתי חזקים מאוד דיםיל הם אלה

 :חדשיםהתרבותיים הדפוסים הו בהרחבת הרפרטואר מבחינת הבעת הרגשותכן ו

. לומדים דפוסים [רגשות]להביע  איך, גם ללמוד מתחילים [הילדים הערבים]
 לא .לזה יגיעו שלהם שהילדים רוצים [ההורים] שהם חושבת אני תרבותיים חדשים.

 עצמו, עם עבודה עושה שהילד להם טוב מאוד הם אבל כאילו, חוצפנות, של ברמה
 (ליליאן) .עצמי ביטחון ועם ומשחרר, כאילו,

לשוניות, אשר מצביעים על קשר -ממצאים אלה מחזקים את ממצאי המחקרים בתחום הדו

לפי  34.הלומד שלשינויים רגשיים, תרבותיים וחברתיים בין רכישת שפה שנייה לבין  מובהק

 - ותת שוניוזהוסותרת של אף פעילות משולבת ולפעמים מ יםבעינויים אלה נושהספרות, 

עם דוברי של הלומד בעת תהליכי האינטראקציה  - אתנית, תרבותית וחברתית ,מגדרית

, הודות לתחושת השליטה "מומחים"כי הילדים ה ההמחקר הנוכחי מראגם . שפת היעד

 בטוחים מרגישיםמתרגמים, כמתווכים וככמורים,  היזומיםשלהם בשתי השפות ותפקידיהם 

                                                           
34
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 מצד שני, הזהות האתנית והמגדרית .תרבותיתההחברתית ו םת זהותמבחיניותר  פתוחיםו

שימתנו באופן משמעותי את העיקריים  אופני המשחקב לא מאפשרת שינוישלהם  ההקבוע

ותר יחות והבנות גמישות ופתהממצאים מראים כי  ת:תחושת שייכותם לקבוצתם התרבותי

 הם לדברלשחק עם בני קבוצת השייכות ואף לדרוש ממעדיפים הבנים ומאשר הבנים, 

 יהםגבולותמרחיבים את  "טירונים"הילדים הגם הממצאים כי עוד עולה מן  שפת האם.ב

ראייתם את הצורך בלימוד השפה ב . השינויים באים לידי ביטויהחברתייםתרבותיים וה

 השנייה:

 .אחת אנחנו יכולים לדבר איתויורם: כי מי שמדבר שפה 
 עודד: למה צריך יותר משפה אחת וארץ אחת?

 .ידיד: כדי שיהיו יכולים להבין אחת לשני ושיהיה להם בעולם הזה חברים חדשים
  .עודד: אבל אם תהיה שפה אחת אז יכלו להבין אחת לשני בכל העולם

 .ידיד: יהיה משעמם
 ך מדברים, ואז תוכל לדבר איתם.דודי: כשאם אתה מבקר בארץ אחרת, שתדע אי

  :זובשפה בפועל ימוש בש

 הוא פתאום. "יכול לא אני מבין, לא אני"אמר:  הזמן כליורם  .התרגשתי נורא אתמול
 זה הקשר באיזה אפילו זוכרת לא אני בערבית. מילה שהיא איזו המפגש באמצע אמר
 ,יורם!! יופי "איזה ה:ככ הסתכלנו ליליאן עם שתינו שאנחנו זוכרת אני כן אבל היה,
 אחרי קורה כבר זה ."זוכר אני יודע, לא"; "?!זוכר אתה איך! הצלחת !!יופי איזה

  (דינה) .מתחילים הםו חודשים שלושה חודשים. כן, שלושה

. משפטים לא זה מילים. המילים על חוזרים והם, מילים יותר זוכרים והם, פריצה יש
 .שפה למידת של תהליך עברו האלה לדיםשהי רואים אבל, משפטים לא עדיין זה
 (ליליאן)

 :דוברי השפה השנייהעם משחק ב בהשתתפות

 אחד לשחק איך למדו, השני את אחד הכירו, יותר עכשיו התחברו שהם חושבת אני
בזה. הם סבלניים יותר, הם מקשיבים  חלק לנו שיש חושבת אני וגם, יותר השני עם

 (ליליאן) .באמת מקשיביםיותר, יש להם את הישיבה הזאת שהם 

 פינת .בחצר, בפינות כמו חופשיות. בפעילויות יותר אינטראקציה יותר רואה אני
 .שם מתחברים שהם הכי זמן זה ילדים באוכל, הרבה .בקוביות, באוכל בית, משק

 ()ליליאן .דברים מיני כל מדברים על

 :החברתיתבזהותם ו

ואנחנו רואות את ההתקדמות , קשה לו מהבחינה החברתית, כאמליש לנו את 
. הוא בא ואומר את זה, הילה, עם דודיעם  [...]וההתעניינות שלו בצד השני כאילו, ב

 (ליליאן) .שהוא רוצה לשחק איתם, אז אנחנו מנסות, ככה, לשלב ביניהם
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בעיר  למד הוא. אחד אף הכיר לא הוא בהתחלה. מיוחד מאוד במצב הגיע דודי
 גם, אחד אף עם דיבר לא הוא בהתחלה. היחיד הוא, םשמ ילדים לנו ואין, אחרת

 לפי, הילד לפי הולכים, יודעת את, םשש, מונטסורי מגן בא שהוא בגלל קושי לו היה
 ועם המבנה עם. בכלל כאן קשה לו היה גם אז. בוחר שהילד מה, הילד של הצרכים
 השתלבל והתחיל נפתח הוא שפתאום ואיך. בהתחלה מובנה יותר שהוא, יום הסדר
 הוא, הבנות עם משחק הוא עכשיו. יהודים עם גם, ערבים עם גם! מדהימה בצורה
 (ליליאן) .לדבר התחיל

 ו שלהשינויים בזהותלבין  השפה השנייה למידתמדובר בקשר הדדי ומעגלי בין גם כאן 

דוברי שפת היעד, עם  את יחסיהםמחדש בנים בעלי זהות מסוימת מ   ,םלומדיהלומד: ככל ש

 והפיכתה לגמישה םזהות להרחבתאל השימוש בשפה זו משתנה, דבר המביא  גישתם

שליטתם , יהםזהויותאת להעשיר  חיםימצל לומדיםבמילים אחרות, ככל שה. יותר ופתוחה

  35.בשפה השנייה עולה, וההפך

, כל לשוני-גן הדול "טירונים"וה "מומחים"השונות של  הסתגלותדרכי מכאן, על אף 

ד הקוגניטיבי )פיתוח אופני הן ברוב 36,תרבותיים-ביןשינויים התפתחותיים מראים ילדי הגן 

, שימוש בשפת האם ובשפה השנייה(, הן ברובד החברתי )יצירה ופיתוח שונים חשיבה

וץ לקבוצת השייכות(, והן ברובד הרגשי )פיתוח אמפתיה ודאגה חאינטראקציות בתוך ומ

עת ב 38הםשל רבותהת  ת ואסטרטגית א משרטטים האלהתנהגותיים שינויים  37.לאחר(

באסטרטגיית ( "מומחים")קבוצת החלקם בוחרים  ,בשלב הראשוני .תרבותי-המפגש הבין

, תרבות המקוריתהתוך שמירה על  שנייהקבוצה תרבותית קשרים עם  יוצרים :ההשתלבות

תרבות המקורית העל  שומרים :תבאסטרטגיית הנבדלּו -( "טירונים")קבוצת החלקם ו

, ניתן לאפיין שתי קבוצות אלו, בהמשך שנייה.קבוצה תרבותית מאינטראקציה עם  נעיםונמ

ניתן  לכיוון אינטגרציה. לאור זאתמשותפת  הבמגמ, של כל אחת מהן אף הקצב השונהעל 

בין השפתי והתרבותי , אישי-הביןהמרחק מתקצר לשוני -בגן הדו השהותלומר כי במהלך 

 mutual) הדדיתההתאמה עידוד הפשור וא  פועלים ברקע ר כאש ,הילדים היהודים והערבים

accommodation) הגננות., קרי חברתית-מצד הסביבה החינוכית 

                                                           
35
 Clarke, 2008 
36
 Robinson, 2007 
37
 2004בקר,  
38
 Berry, 2005 
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 רבותהת  תהליך ללשוניות -הדותרומת  :סיכום

ולהבין  ילדים תרבות שנייהם בהן מכירים דרכיהלתאר את הנוכחי הייתה מטרת המחקר 

דוברי עברית ילדים תרבותי בין -המפגש הביןעת ב לשוניות לתהליך זה-את תרומתה של הדו

בהקשר  שפת הרובזאת כאשר לשוני. -בגן דואם -ילדים דוברי ערבית כשפתלבין אם -כשפת

 שפת הרוב בהקשר החברתי של ישראל. שהיא עברית ולא ערבית, אהי החברתי של הגן

 חברתי מכניזם להפעלת זרז משמשת השנייה השפה רכישתמצא כי נמחקר ב

הראיונות, התצפיות ן הממצא העיקרי אשר עלה מ .הקבוצות בין אינטראקציות להיווצרותו

וסרטי הווידאו, מצביע על פעילות משולבת של הכוחות האישיים, התרבותיים והחברתיים 

הבוחנים את  39,דומה למחקרים של בריב .לשוני-הגן הדו ילדי בין בעיצוב האינטראקציות

נדרש אפילו בקרב בני חמש ט והרוב במדינה, הראה המחקר כי היחסים בין קבוצות המיעו

עוד עלה . ופסיכולוגי שינוי תרבותילרבות, או לת  מנת להגיע  על תרבותי מתמשך-מפגש בין

נמצאים בתהליך התפתחותם הטבעי , בהיותם הקטנים הממצאים כי בקרב הילדיםמן 

של פועל יוצא  םשלהם הינ רבותהת  תרבותי, אופן ורמת -במקביל ובתוך המפגש הבין

-קשרים אקולוגיים )הסביבה הקרובה, המצב הסוציו, ביניהם ההקשרים מגוונים נוספים

רבות בסביבתם החינוכית יה והתרבות של החברה(, עידודי התאקונומי, האידיאולוג

תרבותית )הקוגניטיבי, הרגשי -)המסגרת החינוכית וההורים(, ומאפייני התפתחותם הבין

והמעמד  תרבותיות-ודו לשוניות-בדו התמיכה לעניין הגננות של ההתמסרות 40.(והחברתי

, "מומחים"אותו רוכשים לעצמם הילדים ה ים"מור"ו "עוזרים", "מתווכים"המיוחד של 

תוך ש גם מראה המחקר לשוני הופך להיות כדאי ומקדם.-בו הידע הדומיוחד מצב  יוצרים

 שייכותה תחושת מתחזקת ,ת והשפה השנייההתרבושל היכרות  תהליךכדי ובמשולב עם 

. (membership categorization) קבוצתית לקטגוריזציה נטייה וקיימת אתניתה לקבוצה

תיות קבוצ-בין אינטראקציות ניתוחל במיוחד רלוונטי י,חברת סיווגלגבי  41זקס של הרעיון

 אפשרים לאנשיםמ( והאסטרטגיות משאביםה) יחברת סיווגהכלים של  ,זקס לדעתו של .אלו

אם, משתייכים -כשפת , דוברי ערביתואחמד נור. כך, שלהםשייכות הקבוצות להגדיר את 

 הממצאים מראים כי 42.ם התרבותיתזהותאת  מגבשיםובדרך זו  ,אתני מיעוט קבוצתל

ובעידוד הגננות המהוות מודלינג אישי  השנייהבמהלך ההיכרות עם השפה והתרבות 

ובכך , ה אחרתדוברי שפעם  את יחסיהםלשוני -ילדי הגן הדובנים מתרבותית, -לתקשורת בין

 והתרבותית. ראייתם החברתית את להרחיב ולהעשיר  חיםימצל

                                                           
39
 Berry, 2003, 2005 
40
 Robinson, 2007 Bronfenbrenner, 1994; 
41
 Sacks, 1972 
42
 Norton & Toohey, 2011 
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