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רחל אוסטרובסקי וארנה ויילר

"לצו ודגדוג"

1

דרכי להוראת לשו בהקשר
2
באמצעות ספרי "אליס" ללואיס קרול
המאמר פורס ב'ספר איתי זמר – אסופת מאמרי של מרצי במכללה לחינו ע"ש דוד ילי',
תשנ"ה ,עמ' .457 – 437
המאמר מוקדש לד"ר איתי זמר ,מנהל המכללה לחינו ע"ש דוד ילי בירושלי .תפיסתו המיוחדת את המעשה
החינוכי ואת דרכי ההוראה ומאמציו להוציא את רעיונותיו מ הכוח אל הפועל ה שאפשרו את הגשמת של
הרעיונות המוצגי במאמר זה הלכה למעשה ,ובלא כל אלה לא היה מאמר זה בא לעול.
אנו מאחלות לו אריכות ימי רבי פעולה ,מעש ותרומה לחינו באר.%

פתיחה
על אנשי החינו להיות ערי לחברה שה חיי בה ולתרבותה ולשינויי המתחוללי בה תדיר.
ובה בעת על המחנ להקנות לתלמידיו ידע וערכי ,לעורר את סקרנות ולהיות קשוב לצורכיה
המגווני.
במאמר זה אנו מבקשות להציג דר הוראה שבה בסביבה משתנה מספק המורה מסגרת למידה
המאתגרת את הלומדי באמצעות הפעלת והפיכת לשותפי בבניית גו& הידע האקדמי .תחו
הידע המוצע כא הוא לשו ,ובו נתמקד בכמה פרקי בתכנית הלימודי .את דר ההוראה של
חומר לימוד זה אפשר לעבד ולהתאי לגילי שוני ולרמות שונות ולכוונה לקהלי יעד מגווני
ולהשגת מטרות הוראה שונות.
מתו ערנות לשינויי בחברה ובתרבות הישראלית ולצורכי החינו וההוראה פורסמה בתשס"ג
תכנית לימודי חדשה בלשו )עברית – תכנית הלימודי לבית הספר העל(יסודי ,תשס"ג( .במבוא
לתכנית זו נאמר" :החברה הישראלית ] [...הפכה לחברה רב(תרבותית במוצהר .יותר ויותר מוענק
ֶהכשר לשונ-ת תרבותית ,לגיוו ולא עוד לאחידות תרבותית ולטשטוש הייחוד הקבוצתי .ע זאת
עולה ][...
הגור המשות& לרוב פרטיה של החברה בישראל הוא השפה העברית ,ובתור שכזו ֶ
הצור בחיזוק מעמדה" )ש ,עמ' .(6
במרכז החינו הלשוני והוראת הלשו מעמידה תכנית הלימודי החדשה את ההקשר ,והכוונה
איננה "רק להקשר הטקסטואלי – היינו הסביבה הלשונית הטקסטואלית שהמילה או המשפט או
הפסקה נתוני בה – אלא להקשר במובנו הרחב :הסביבה החברתית והתרבותית" )ש ,עמ' .(11
דברי ברוח זו אומרת בריאיו מזל שיניאק ,המפקחת הראשית על הוראת הלשו" :המטרה
המרכזית )של התכנית( היא פיתוח מודעות לשונית לשפה ולמערכת החוקי שלה מתו טקסטי
] [...שזאת יחידת ההתייחסות בתכנית ] ,[...טקסטי אינטגרטיביי שקושרי בי צורה
למשמעות ] .[...העיקרו הוא לימוד השפה ככלי שימושי לשיפור לשוני ,להבנת הווריאציות
הלשוניות וההלימה שלה לנסיבות שונות ]) "[...לורי ,2003 ,עמ'  .(46מדבריה של שיניאק עולה

 1כותרת המאמר מתייחסת לשיחה שמנהלת אליס ע הצב(לא(צב על לימודיה בבית הספר ,ראו קרול  ,1997עמ'
.111
 2המאמר מתבסס על השיעור "היבטי לשוניי וספרותיי בספרי 'אליס' ללואיס קרול" שנית במסגרת התכנית
"טיפוח פרחי הוראה בירושלי" )"טיפ"ה בי""( .בתכנית זו נכללו שיעורי שבה נלמדו במשולב תחו דעת
אקדמי ומשאבי למידה.
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אפוא כי על(פי תכנית הלימודי החדשה המטרה הראשית של הוראת הלשו היא לקשור בי
צורה ושימוש הלשו לבי המשמעות בטקסט.
ג הסטודנטי במכללות להכשרת עובדי הוראה חייבי במהל לימודיה ללמוד לשו עברית
בהיק& של  6–2ש"ש ,וג התכנית החדשה המוצעת ללימודי היסוד במכללות מדגישה את
"התפיסה ההקשרית והתקשורתית של הלשו" )לימודי היסוד בלשו העברית במכללות להכשרת
עובדי הוראה ,תשס"ג ,מבוא( .זאת ועוד :יש ללמד את הסטודנטי המכשירי עצמ להורות
לשו בדר שתכשיר אות ללמד לשו בהתא לתכנית הלימודי ,ועל(כ מ הראוי שג
במכללות יודגשו התפיסה ההקשרית והפונקציות התקשורתית של הלשו.
בי ההתפתחויות המשפיעות על הלשו ועל החינו הלשוני מונה תכנית הלימודי לבתי הספר ג
זאת" :בחברה המודרנית רווחת תפיסת עול תרבותית(אינטלקטואלית המערערת על קיומ של
אמיתות מוחלטות .תפיסה זו השפיעה ג על היחס לטקסט ועל העיסוק בו :הטקסט כשהוא
לעצמו אינו בעל משמעות אחת קבועה והקורא – כל קורא בנפרד – בונה את משמעות הטקסט לפי
הבנתו ומתו עולמו" )עברית – תכנית הלימודי לבית הספר העל(יסודי ,תשס"ג ,עמ' .(7
בשני ספרי "אליס" מבשר לואיס קרול תפיסה פוסט(מודרניסטית זו ,ועל כ בחרנו להתבסס
עליה ולהדגי באמצעות דרכי הפעלה להוראת לשו בהקשר.
המציאות הבדיונית בשני ספרי "אליס" ללואיס קרול )" ,(Lewis Carollהרפתקות אליס באר%
הפלאות" והמשכו "מבעד למראה ומה אליס מצאה ש"ְ 3,מחקה את המציאות הממשית ,א
משנה את החוקי המעצבי אותה .אחת ממערכות החוקי הללו היא הלשו ,שהיא אחד
הצירי המרכזיי שעליה סובבת מציאות האי(גיו ) (nonsenseשבספרי הללו .רבי א& כתבו
כי הגיבורה העיקרית של שני הספרי שבה מתוארות עלילותיה של אליס היא הלשו )למשל:
כה ,1989 ,עמ'  ;63ב שחר ,1989 ,עמ'  ;75צרפתי ,תשנ"ד( ,וא& נעשו נסיונות לתאר את המיוחד
בה ואת האופייני לה .היו ג מי שניסו לתאר את הלשו המיוחדת לקרול ,בייחוד בשירי האי(גיו
שלו ,כלשו עתידית או חייזרית כלשהי.
קרול מפרק את תבניותיה של הלשו ומחבר מחדש ,ועל(כ יכולי ספרי "אליס" לאייר תחומי
לשו רבי .יסעור ) (1989מציעה לערו אנלוגיה בי שירי האי(גיו לציור אבסטרקטי .בציור
אבסטרקטי ,אומרת יסעור" ,אי האמ אמור ליצור קשר ישיר בי החומרי והתבניות שבה
הוא מעצב את יצירתו ובי המשמעות" )יסעור ,1989 ,עמ'  .(100צייר האבסטרקט אינו מבקש
לחקות את העול ,ועל כ אי הוא מייצג בציוריו את המציאות המוכרת ,אלא מתייחס בעיקר
לצורות ולתבניות .בטקסטי אי(גיוניי ,אומרת ליטוי ) ,1995עמ' " ,(86משתלטי היחסי
הפורמליי בי מילי ,צלילי ומבני על התכני שלה .יתרה מזו :לפעמי ה אפילו
מכתיבי את התכני או לפחות מגבילי ומצמצמי אות עד אפס" .ואכ ,קרול מתייחס ללשו
כפי שצייר אבסטרקט מתייחס למציאות :הוא מתבונ בה בלי הר& ,מפרק את תבניותיה ומחבר
 3מאמר זה מסתמ על התרגו של רנה ליטוי" ,הרפתקאות אליס באר %הפלאות" ,1997 ,תל אביב )במאמר זה
סומ "פלאות"( ו"מבעד למראה ומה אליס מצאה ש" 1999 ,תל אביב )במאמר זה סומ "מראה"(.
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מחדש ,והדברי אמורי בתחומי לשו רבי ,כגו ,מצלול ,תצורת מילי ,תחביר ,סמנטיקה
ועוד.
השיר "גבריקא" )מראה עמ'  (34–33מדגי היטב את כל אלה .כשאליס עוברת אל אר %המראות
היא מוצאת ספר ומעלעלת בו .לעיניה נגלה השיר הזה:
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יחי
ַח ָל ִצי ְק ִל ִ
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ילל,
ָחגְ ו -וְ ָעגִ Nְ =ַ -ב ֵ
ַמ ִ>י ָהיַ -ה ְ> ַמ ְר ַל ִחי
ר?ני ִצ ְר ֵלל.
וְ ֶח ְז ִ
זה אחד משירי האי(גיו המפורסמי ביותר בספרות העול ,ויש אומרי שהוא הגדול בה .עוד
לפני שאליס הביטה במראה ,היא ציינה לעצמה שהשיר כתוב בשפה שאינה מבינה ,אבל ,ג לאחר
שהצליחה לקרוא אותו כראוי ,היא לא הבינה אותו כלל ,הניחה אותו מידיה ,אבל כפי שמסתבר
מהמש הספר ,היא לא שכחה אותו )וראו להל(.
לתגובתה של אליס לשיר "גבריקא" יש ארבעה היבטי:
"זה נראה נחמד מאוד ",אמרה כשסיימה לקרוא אותו" ,אבל די קשה להבנה!"
)את מביני ,היא לא רצתה להודות ,אפילו בפני עצמה ,שאינה מבינה אותו
בכלל" (.איכשהו נדמה שהוא ממלא לי את הראש ברעיונות – רק שאני לא בדיוק
יודעת מה! בכל אופ ,מישהו הרג משהו :זה ,לפחות ברור – "
)מראה ,עמ' (34
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תגובתו של המתבונ בציור מופשט דומה לתגובתה של אליס .ג למתבונ בציור אבסטרקטי נעי
הציור לעי ,ג הוא אינו מבי מיד את הציור למרות שפע רעיונות ואסוציאציות הממלאי את
ראשו ,אבל הנושא המרכזי מוב לו בעמימות .אפשר ,כמוב ,להרחיב אנלוגיה זו ולהחיל אותה על
הספרות האי(גיונית בכללותה ולא רק על לשו השירי.
במאמר זה אנו מבקשות לקשור בי הוראת הלשו בהקשר לבי הטקסטי של קרול ולהציע דרכי
הוראה המתבססות על שני ספרי "אליס" 4.פרופ' צרפתי מציע להשתמש בטקסטי אלו כספר
לימוד מצוי לסמנטיקה )תשנ"ד ,עמ'  ,(56ומתייחס במאמרו ג למספר ענייני הקשורי
בפרגמטיקה ועוד .אול קרול אינו מתעל מתחומי לשו אחרי ,ובהיותו לוגיק אי הוא מניח
למטה(לשו 5,ועל(כ ספרי אלו יכולי לשמש
ידו ג מ הלוגיקה של הלשו ומ ההתייחסות ֶ
ספרי לימוד לא רק לסמנטיקה אלא ג לתרגול ולנקודות מוצא להוראת תחומי אחרי של
הלשו .במאמר זה בחרנו להוסי& על דבריו של פרופ' צרפתי ולהציג כמה סדרות שיעורי
שעיקר הוא הוראת מגוו נושאי בתחומי שוני של חקר הלשו .אי לנו כל כוונה למצות את
כל הנושאי ואת כל המקרי שאפשר להסתמ בה על טקסטי בלתי נדלי אלו ,והמוצג
במאמר אינו אלא בבחינת דוגמאות .כדי ליצור מעורבות ועניי הגישה המרכזית היא הוראה
באמצעות הפעלה מקסימלית של הלומדי 6.כל אחת מ ההצעות מתמקדת בנושא אחד ומכ-ונת
לשניי–שלושה שיעורי 7.המתכונת הבסיסית של כל יחידת הוראה היא פתיחה במובאה מ
הטקסט ,ולאחר מכ – מיקוד הבעיה )או הנושא( שבמרכז השיעור .באמצעות הפעלות שונות
עוסקי התלמידי בנושא היחידה ,ולאחר הפעילות ה מסכמי לעצמ את מה שלמדו.
ההפעלות מכ-ונות ליחידי ,לזוגות ,לקבוצות או למליאה .השיעור נחת במליאה והתלמידי
דני בנושא השיעור מתו חזרה אל הטקסט .כ יווכחו התלמידי לדעת שהבנת הלשו ודרכי
פעולתה אינה גורעת מ ההנאה מ הטקסט .אדרבא ,היא מעצימה אותה ומשפרת את היכולת
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לחדור לעומק ג של טקסטי אחרי.

דרכי להוראה
א( תורת הצורות
הרי ל עוד מזוודה
שיעורי אלו יתבססו על השיר "גבריקא" שהובא לעיל .כפי שמסתבר אליס לא שכחה אותו.
לאחר הרפתקאות שונות ומשונות היא פוגשת את המפטי(דמפטי ,אותו פילוסו& של הלשו שמעיד
על עצמו שכאשר הוא משתמש במילה "מובנה הוא בדיוק המוב שאני בוחר בשבילה – לא פחות
ולא יותר" )מראה ,עמ'  .(110כמו כ הוא מצהיר שהוא "יכול להסביר את כל השירי שהומצאו
 4אנו ערות לבעיה שמעוררת שאלת התרגו ,אבל רואות בתרגו של ליטוי טקסט נתו ומסתמכות עליו .רק
במקרי יוצאי דופ יכול המקור ) (Gardnerלסייע ,ובשו מקרה אי בכ כל הכרח.
 5ראו ,למשל" ,דיו" במהותו של שיר ,בדר שקוראי לו ,בשמו ,ובדר שקוראי את הש )מראה ,עמ' 144(145
וההערות הרלוונטיות ש(.
 6לש ההוראה בדר זו אי המורה צרי להיות בעל כשרונות מיוחדי בציור או בדרמה ,וכל האמצעי הנחוצי
מצויי בהישג יד ושווי לכל נפש.
 7את ההפעלות המוצעות יחלק המורה לשיעורי על פי צורכי התלמידי והאפשרויות שמזמ השיעור .אי ג כל
הכרח להשתמש בכל ההפעלות ,ואפשר ג לשנות את הסדר ,הכול לפי צורכי השיעור והתלמידי.
 8חשוב להעיר כי רוב השיעורי המוצעי בזאת נוסו הלכה למעשה פעמי מספר ברמות שונות .לאחר הקדמה
המתבקשת מ הנסיבות ,אפשר ללמד בדר זו תלמידי בני גילי שוני ברמות הוראה מגוונות ולהשגת מטרות
הוראה שונות.
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אי פע – וחלק ניכר מאלו שעוד לא הומצאו" )מראה עמ'  .(111אליס הראתה לו את הבית
הראשו של "גבריקא" ,והמפטי(דמפטי הסביר:
"יש כא המו מילי קשותִ ' .ה ְב ִריל' פירושו ארבע אחרי(הצהריי – השעה
יחי' פירושו
שמתחילי להריח את ֶה ֶבל ַה@ְ ִריל של ארוחת(הערב ]…[ְ ' .ק ִל ִ
ילי וְ ַל ִחי'ַ ' .ק ִFיל' כמו ' ִָ Gעיל' ] .[...זה כמו מזוודה – יש כא שני מובני
' ַק ִִ F
ַח ָל ִצי' ה מעי ְָ Iח ִBי – שה מעי לטאות –
ארוזי בתו מילה אחת ]' .[...ז ְ
וה מעי מחלצי פקקיַ ' ...ל ְחג?ו זה לעשות חורי ,כמו חגווי(הסלע ,ו' ָלע-ג' זה
לצייר מעגלי כמו במחוגה".
ילל' זה השביל המוביל אל שעו(השמש ] "[...אמרה אליס ,מופתעת מכושר
"ו' ְִ Bב ֵ
האמצאה של עצמה.
ילל' את מבינה ,מפני שהוא מוביל ֵאליו מלפני ,והוא
"כמוב .הוא נקרא ' ְִ Bב ֵ
מוביל ֵאליו מאחור – "].[...
הP-
א-סי' )הרי ל עוד מזוודה( .ו' ְס ַמ ְר ַלח' הוא עו& ָמ ַ
ומ ִ
"]ַ ' [...מ ִ>י' זה ' ַמ ִDי ְ
למראה שהנוצות שלו מזדקרות לכל צד – משהו בדומה לסחבה חיה[...] ".
"]ֶ ' [...ח ְזר?' הוא מי חזיר ירוק :אבל אני לא בטוח בקשר ל' ֶח ְזר?נִ י' .אני חושב
שזה חזיר עירוני – כלומר חזיר שמשוטט בעירִ ' [...]" [...] "[...] ,צ ְרל-ל' זה משהו
9
בי ִצ ְרצ-ר ליללה ,ע מי עיטוש באמצע ]".[...
)מראה ,עמ' (111(113
"גבריקא" הוא שיר אי(גיוני ,וכמו בשירי אי(גיו רבי משמשות בו בערבוביה מילי תקניות
ובעלות מוב בצד מילות הבאי ,וכל אלו משובצות במשפטי תקיני לחלוטי מבחינה תחבירית.
המפטי(דמפטי נרת להסביר את המילי הסתומות ,ובדבריו הוא מסתמ בעיקר על דר
10
התצורה המכונה "הלח בסיסי" )דוגמת ְס ַמ ְר ַלח ,הלח בי "סמרטוט" כבסיס שבור ו"לח"(.
11
על כ נתמקד ג אנו בדר תצורה זו )ראו ג צרפתי ,תשנ"ד ,עמ' .(62(63
אנו מבקשות להציע כמה דרכי שבה אפשר להפעיל את התלמידי בעניי זה.
א( נפתח ב"שיחה" קצרה במליאה שתיסוב בעיקר על תגובותיה של התלמידי לשיר .ברור
שככל שהשיר אי(גיוני יותר ,כ הוא פתוח למגוו רחב יותר של משמעויות ושל אפשרויות
"תרגו" .על כ חשוב לבקש מ התלמידי לומר מה ה חושבי על השיר ועל משמעותו.
ב( נחלק את הכיתה לארבע קבוצות
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לש הפעלה שמטרתה היא ניסיו להבי את הבתי

האחרי של "גבריקא" ,ולאחר מכ את השיר כולו .לצור זה יתבקשו התלמידי למלא את
תפקידו של המפטי(דמפטי ולהסביר מהו המשמע של מילות ההבאי )המילי ה"משונות"(
בשיר .ה יציעו חלופות מ7-רות למילות ההבאי או יאתרו את "מילות המזוודה"
)=הלחמי( ,יפרשו אות ויקשרו אות למילי מ7-רות.
בראשית ההפעלה תקבל כל קבוצה אחד מ הבתי  4–2ותנסה להסביר את המילי
ה"משונות" שבו וכ להעניק את המוב לבית כולו .במליאה תציג כל קבוצה את הסבריה.
כדי לבנות את המשמעויות השונות האפשריות לשיר ,מוטב שההסברי יוצגו על פי סדר
 9בגלל קוצר היריעה לא צוטטה כא השיחה במלואה .בכיתה מוטב ,כמוב ,לקרוא את כולה ,ג כדי למנוע את
הקיטוע וג כדי לא להחמי %את השעשוע שבה.
 10על הלח בסיסי ודרכי גזירה קרובות ראו אצל ניר ) (1993עמ'  ,88 (84אצל אורנ ) (2003עמ'  76(90או בספרי
לימוד אחרי.
 11השיר "גבריקא" ופירושו על(פי המפטי(דמפטי מזמ עיסוק ג בדרכי תצורה אחרות למשל :המילה " ִה ְב ִריל"
אמנ נוצרה ,אליבא דהמפטי(דמפטי ,באמצעות הלח בסיסי ,א היא נראית כפועל בבניי הפעיל משורש בר"ל,
כלומר ,מילה שנוצרה בדר תצורה מסורגת .א כ ,המילה נוצרה בדר תלת(שלבית (1 :הלח בסיסי )הבל+גריל(;
 (2יצירת שורש חדש )בר"ל( גזור ש;  (3גזירת השורש החדש בבניי ידוע ומוכר .אפשר לראות ב"גבריקא" טקסט
המזמ דיו ג בדר תצורה זו.
 12בכיתה גדולה אפשר לחלק ליותר קבוצות ולהטיל על שתי קבוצות אותה מטלה.
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הבתי בשיר .לאחר מכ יחזרו התלמידי לקבוצות ,וכול תקבלנה את הבית השישי .לאחר
כמה דקות נחזור למליאה ,וכל קבוצה תציג את הפירוש שלה לבית המשות&.
עכשיו יתפתח דיו במליאה .יהיה מעניי לדו ,למשל ,באיזו מידה יש תלות וקשר הגיוני בי
הפירוש )וה"תרגו"( של הבית השישי לבי ה"תרגומי" לבתי הקודמי .דיו משעשע ומעניי
כאחד יוכל להיות ניסיו להעניק משמעויות מגוונות לשיר השל על סמ ה"תרגומי" של כל
הקבוצות .בדיו זה יש נגיעה בתפיסה הפוסט(מודרניסטית שלפיה אי לטקסט משמעות אחת
מחייבת ,והדבר בולט בייחוד בטקסט אי(גיוני שמעצ טבעו הוא רב משמעי )ראו תכנית ,תשס"ג,
עמ' .(7
ראוי לציי שחלק מהקס של השיר "גבריקא" הוא דווקא במילותיו האטומות ובעירוב של
מילות הבאי ע מילי שקופות ומ7-רות במשפטי שמבנ התחבירי תקי לחלוטי .ואמנ
קסמו של השיר פג לאחר ההסבר המדוקדק של המפטי(דמפטי ,ואליס מאבדת כל עניי בעיסוק
נוס& בשיר .בכיתה אמונה על עיסוק ברמה גבוהה בטקסטי שוני אפשר לדו בשאלה א כל
טקסט צרי להיות נהיר ושקו& ,א המחבר צרי לחתור ככל האפשר לטקסט חד(משמעי ומוב
לכל קורא ,או שמא יש טקסטי שמוטב שיהיו עמומי .בכיתה כזאת כדאי ג לדו בהבדלי
שבי טקסט מדעי(ייצוגי ,השוא& להיות ברור וחד(משמעי לבי טקסטי אחרי ,כגו שירה,
שדווקא רב(משמעויות מאפיי אות ומעשיר.
ג( נחלק את הכתה לזוגות .כל זוג יקבל ד& עבודה שבו תהיינה שאלות מכוונות להבנת דר
התצורה המכונה בפיו של המפטי(דמפטי "מילה(מזוודה" ,כגו "למה מכנה המפטי(דמפטי
מילה כזו בש 'מזוודה'?" ,או "מה דומה ומה שונה בי מילי שנוצרו כ ובי מזוודה?"
אפשר לדו ג במשמעות המונחי האחרי לדר תצורה זו ,כגו "הלח"" ,הרכב" וכו'.
לאחר מכ ימצאו התלמידי מילי מ7-רות לה שנוצרו בדר זו.
ד( נציג במליאה שלושה סרטי נייר שבאחד מה ,האופקי ,יש ארבעה חריצי שבה משחילי
הע ֶרב כתובות מילי שונות )ראו איור  .(1חשוב
את שני הסרטי האחרי .לאור סרטי ֵ
לבחור מילי שפגישה ביניה יוצרת הלח בסיסי קיי או שאינו קיי בלשו .את סרטי
הש ִתי יוצרות מילה שנוצרה
הע ֶרב מזיזי מעלה ומטה ,וכאשר שתי המילי הגלויות על סרט ְ
ֵ
באמצעות הלח בסיסי ,יאמרו התלמידי מה משמע Pומה רכיביה .יש לשי לב ג
לדר ההצטרפות ,כלומר בסיס ליד בסיס ,שימוש באות או בהברה משותפות ,וכו' .אפשר
בדר זו "ליצור" מילי חדשות ,בעלות מוב או חסרות אותו ,ולפרש אות .מומל %שהמורה
ינחה את תלמידיו לתת את הדעת לדרכי ההלח ,כלומר ,בסיס של  +בסיס )של או שבור(
או בסיס שבור +בסיס )של או שבור( .אפשר להכי באותו אופ כמה סרטי נייר ,כשכל זוג
13
סרטי ישמש לדר אחרת של הלח.

13בדר זו ובעזרת סרטי נייר דומי לאלו שתוארו באיור  ,1אפשר ללמד ג את נטיות הפועל ,כלומר את דר
ההצטרפות של צורני הגו& לבסיס הפועל וג תצורת שמות קווית באמצעות בסיס+צור גזירה .לש כ יש לרשו על
סרט הנייר הימני את מילת הבסיס )ש עצ או בסיס הפועל( ועל השמאלי – את הצורני )נטייה או גזירה(.
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איור מס' 1
ה( נחלק את הכיתה לקבוצות )כ( (6–4ונטיל על כל קבוצה משימה אחרת ,כגו אלו:
 .1יצירת "מילות(מזוודה" חדשות והסבר יצירת;
 .2איתור "מילות המזוודה" בגזרי עיתוני )מוטב שיש בה הרבה פרסומות( ,הסבר
משמע ,ציו הרכיבי שמה הולחמו ועמידה על דרכי ההלח )כגו "נשיקולדה"(;
 .3איתור "מילות המזוודה" בקטעי נבחרי מדפי "למד לשונ" ,הסבר משמע ,ציו
הרכיבי שהולחמו ועמידה על דרכי ההלח )כגו " ַמ ְJל?ר"(;
 .4איתור שמות עצ שנוצרו בדר של הלח בסיסי במילו כלשהוא )רצוי להשתמש
במילו מ7-ר לתלמידי( ,הסבר משמע ,ציו הרכיבי שהולחמו ועמידה על דרכי
ההלח )כגו "רשמקול"(.
יש להניח שבמילו ימצאו התלמידי מילי מ7-רות ,ואילו בדפי "למד לשונ" התלמידי
לא יכירו את רוב המילי.
נחזור למליאה וכל קבוצה תציג לכיתה כולה את עבודתה .לאחר מכ ימיינו התלמידי את שמות
העצ המולחמי )="מילות המזוודה"( שמצאו כל הקבוצות .אפשר למיי למשל ,על פי דרכי
תצורה ,המבנה של רכיבי הצירו& ,שימושי ,וכיו"ב.
למשימה אחרונה נציע לתלמידי לכתוב "שיר" )או קטע סיפורי( שיכלול מילי מולחמות
מ"גבריקא" ,או מקטעי אחרי בספרי "אליס" ,ואפשר לכלול ב"יצירה" ג מילות הבאי
והלחמי שנוצרו במהל השיעור או ליצור מילי מיוחדות למילוי המשימה.
לסיכו הנושא אנו מציעות להכי במליאה מפת מוח )בוז ,1995 ,עמ'  ,124–87וש יש דוגמאות
למכביר( 14.מפת מוח היא כלי אישי ְIלוי מידע ודר ארגונו ,ועל כ היא משתנה מאד לאד
ומזמ לזמ ומשקפת את הדינמיות של הלמידה ושל החשיבה .מפת מוח מסייעת ללומד להפו
ֵמידע ְליֶדע ולגבשו .כדי להבהיר את המושג "מפת מוח" אנו מציגות מפה אפשרית למידע שנלמד
ביחידה זו.
איור מס' 2
במפת המוח יאורגנו הצירופי השוני על(פי סדר .כא המקו לתת את הדעת ג על הצטרפויות
תקניות שאינ יוצרות משמעות ,כלומר יצירת אי(גיו.

ב( תחביר
חתול טור עטל טור חתול
במהל נפילתה של אליס מטה מטה במחילת הארנבו היא מתגעגעת לחתולה שלה דינה ודואגת
א זכרו לתת לה את צלוחית החלב שלה .אליס מחפשת טר& לחתולה ,ובינה לבינה מדברת
כביכול ע דינה ואומרת:
 14בוז מציע לשלב במפת מוח ג איורי ,צבעי ,חיצי וכו' .אי אנו משתמשות כא בכל האמצעי הללו.
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"]' [...אי עכברי באוויר ,אני חוששת ,אבל אולי תחפשי ל עטל& ,הוא דומה
מאוד לעכבר ,את יודעת ,אבל מעניי ,הא חתול טור& עטל&?' וכא אליס חשה
מנומנמת מאוד והמשיכה לומר לעצמה ,במי צורה חולמנית' ,חתול טור& עטל&
] ?[...טור& עטל&?' ולפעמי' ,עטל& טור& ] '?[...כי ,את מביני ,מכיוו שלא
יכלה לענות לא על זה ולא על זה ,כבר לא שינה לה הרבה באיזה סדר תנסח את
הדברי".
)פלאות ,עמ' (16
אליס לא ייחסה חשיבות לסדר המילי שתנסח בו את הדברי ,אבל לדובר האנגלית חשוב
מאוד מהו סדר המילי במשפט ,שהרי באנגלית סדר המילי קובע מהו הנושא ומהו המושא.
בעברית סדר המילי השכיח הוא נושא–נשוא–מושא ,אבל בעברית )בניגוד לאנגלית( אפשר
לשנות את סדר המילי ,דוגמת התופעה הידועה מ הפסוק המקראי " ֲא ָב ִני ֲָ Bחקַ -מ ִי" )איוב
יד .(19,רק ההקשר ותוכ הפסוק יכולי להצביע שנושא המשפט הוא "מי" ואילו המושא הוא
"אבני" 15.במליאה אפשר לדו בעניי זה ,לבקש דוגמאות למשפטי שבה סדר המילי אינו
16
ַער ַהֶDה ִה ְת ְַ Fָ Gל ִIי" )שמואל א ,א.(27 ,
שכיח ,כגו " ֶאל ַהַ C
17

אנו מציעות שורת פעילויות לעיסוק בסוגיה של סדר מילי בעברית.
במליאה נדו קצרות בחשיבותו של סדר המילי בעברית .מוטב שדיו מקדי זה יתבסס על
הלשו הטבעית השגורה בפיה של התלמידי ועל אינטואיציות לשוניות.
לאחר שנקרא את הקטע שצוטט לעיל מ הספר ,נחלק את הכיתה לקבוצות קטנות ,כחמישה–
שישה תלמידי בקבוצה .כל קבוצה תקבל פיסות נייר בגודל של קל& ,ומשפט פשוט ב כשמונה
עד כעשר מילי ,דוגמת "כל החור& ירד גש סוח& על גגות הבתי" או "שתי שורות עצי בלתי
נפסקות השתרכו כנמלי שחורות מצדי הכביש" 18.כדאי לעסוק במשפטי שכיחי מהלשו
הכתובה בצד משפטי שיריי .הניסיו מלמד כי המשפטי השיריי ,או הפיוטיי יותר,
תורמי לעושר לשוני וספרותי של התוצרי שיתקבלו מ הפעולות המוצעות.
התלמידי יכתבו כל מילה מהמשפט שקיבלו על פיסת נייר ,ואז ישחקו ב"קלפי" ,וע"י שינוי
מקומ ישנו את סדר המילי 19.אחד מחברי הקבוצה יכתוב על רצועות נייר כל צירו& שיתקבל
בכל סדר שהוא ,צירו& על כל רצועה 20.כל צירו& יכלול את כל המילי מ המשפט הנתו .מ
הראוי להדגיש ,כי יש ליצור ולכתוב על רצועות הנייר לא רק משפטי קבילי בעברית אלא כל
צירו& ,ג א אינו תקי וג א אי הוא מוב כלל ועיקר .לאחר דקות מספר ,כשכל קבוצה
תצבור כעשרי אפשרויות ,נחזור למליאה .כל קבוצה תקרא את צירופי המילי שכתבה ,וככל

 15דיו ארו וממצה יותר בבעיה ראו ,למשל ,אורנ )תשכ"ב( עמ'  28(29 ,23(25ואוסטרובסקי )תשס"ג( עמ' 116(117
 16ראוי להזכיר כי סדר המילי באנגלית נוקשה יותר מבעברית בגלל מיעוט הנטיות באנגלית .במאמר זה הדיו
בסוגיית סדר המילי מסתמ על התרגו לעברית של הטקסט ,וראו הערה  4לעיל.
 17עיו נרחב בסוגיית סדר המילי בעברית ראו ,למשל ,נהיר )תשכ"ג( עמ'  ,23(24פר) %תש"ו( עמ'  ,28(30פר%
)תשכ"ז( עמ'  ,94(96וכ אילני ,גולדברג ושלמה )תשס"ב( ,ובביבליוגרפיה )ש(.
 18למע הפשטות אנו מציגות כא את הפעילות בעזרת משפטי פשוטי .הניסיו מלמד כי די במשפטי כאלו ,אבל
אפשר ג לעסוק במשפטי ארוכי וסבוכי יותר .משפטי בני אור דומה לדוגמאות במאמר מזמני צירופי
מענייני יותר ממשפטי קצרי בני ארבע עד חמש מילי.
 19דר אחרת ,משחקית יותר ומתאימה לילדי צעירי יותר ,היא "להדביק" לחולצה של כמה תלמידי כרטיס ובו
רשומה מילה .ה יסתדרו בשורה ,כל פע בסדר אחר ,ועל הלוח ייכתב הצירו& שיתקבל .לאחר מכ יש להמשי
בשיעורי כמתואר להל.
 20הכתיבה על רצועות נייר תקל על המיו המוצע בהמש הדברי .מומל %להכי מראש רצועות כאלו.

9
שיהיה אפשר ייכתבו צירופי מבי אלו על הלוח .חשוב שעל הלוח יהיו כתובי צירופי רבי
כדי שיהיו בידינו די משפטי למיו .את המשפטי הללו נמיי לארבע קבוצות:
)א( משפטי תקיני הגיונית ותקיני תחבירית;
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)ב( משפטי תקיני הגיונית ואינ תקיני תחבירית;
)ג( משפטי שאינ תקיני הגיונית א תקיני תחבירית;
)ד( משפטי שאינ תקיני הגיונית ואינ תקיני תחבירית.
ל=ֵ Hר את האוז נדגי כל קבוצה בצירו& אפשרי אחד:
כדי ַ
א( מצדי הכביש השתרכו כנמלי שחורות שתי שורות עצי בלתי נפסקות;
ב( שתי שורות כנמלי השתרכו בלתי שחורות מצדי הכביש עצי נפסקות;
ג( שתי שורות בלתי שחורות כנמלי נפסקות מצדי הכביש עצי השתרכו;
ד( הכביש עצי שתי נפסקות מצדי שחורות נמלי השתרכו בלתי שורות.
בקבוצות ימיינו התלמידי את רצועות הנייר שעליה כתובי כל הצירופי שיצרו לפי המיו
שנעשה במליאה .מוב שבשיעור יתקבלו הרבה צירופי מילי ,ומ הסת יתעורר ויכוח באשר
למיו מקצת המשפטי .הניסיו מלמד כי המשפטי שיש לגביה חילוקי דעות ה המענייני
ביותר .המחלוקת מעשירה את תהלי הלמידה ואת החשיבה.
מ המיו אפשר להסיק את המסקנות האלה:
המשפטי בקבוצה )א( ה משפטי רגילי ,בדר כלל מ הלשו הכתובה ,א ג מ הלשו
הדבורה של יודעי עברית.
המשפטי בקבוצה )ב( ה משפטי דבורי ,לא תקיני ,א מובני .משפטי כאלה נשמעי
לעתי קרובות מפיה של עולי חדשי שעדיי לא רכשו את הלשו ,מפיה של מי שלשונ
עילגת ,ומפי כל מי שאינו מקפיד בלשונו.
המשפטי בקבוצה )ג( ה המשפטי האי(גיוניי )דוגמאות למכביר יש לעיל בשיר "גבריקא"
ובמקומות אחרי בספרי "אליס"(.
המשפטי בקבוצה )ד( ה משפטי שאינ אלא אבסורד .קל ,אגב ,להראות בדר זו את ההבדל
בי אבסורד חסר כל פשר לבי אי(גיו.
הניסיו מראה כי המשפטי בקבוצה )ג( ,כלומר ,המשפטי התקיני התחבירית ,א אינ
תקיני הגיונית ,ה הקשי ביותר ה להוראה וה להבנה ,אבל ה ג מענייני מאוד .כדי
להקל על ההבנה נִ פנה לשיחה המתנהלת בי אליס לבי הצב(לא(צב )פלאות ,פרק  (9וביחוד
לטקסט הזה:
"קיבלנו את החינו הטוב ביותר – למעשה ,הלכנו לבית(הספר יו(יו – "
"ג אני הלכתי לבית(ספר יומי ",אמרה אליס" .אי מה להתגאות בזה כל(כ".
"ע ַה ְָ Bלמ?ת?" שאל הצב(לא(צב ,במתיחות(מה.
"כ ",אמרה אליס" ,הוסיפו לנו צרפתית ומוסיקה".
"וכביסה?" שאל הצב(לא(צב.
"מה פתאו!" אמרה אליס בבוז.
)פלאות ,עמ' (110–109
 21יש לשי לב כי המיו אינו קשיח ,וכי סביר שתהיה מחלוקת לגבי ההיגיו של המשפטי שמובנ אינו שכיח.
הקורא מפעיל "היגיו מתק" ומבי את המשפט בדר זו או אחרת .הדברי אמורי בעיקר לגבי שורות ב(ג.
 22יש מחלוקת בשאלה מהי תקינות תחבירית .במאמר זה אנו מתכוונות במונח "תקינות תחבירית" למשפטי
המקיימי את כללי התחביר העברי ,כולל כללי ההתא הדקדוקי.
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בהערה מבהירה אומר גרדנר" :המשפט 'צרפתית מוסיקה וכביסה – תוספת' ,הופיע לעתי
קרובות על חשבונות בפנימיות של הקולג'י .פירושו היה ,כמוב ,שזהו תשלו נוס& שנג=ה בעבור
שיעורי צרפתית ומוסיקה ועל כ ,שבגדי התלמיד כובסו בעבורו בבית(הספר") .פלאות ,עמ' ,110
הערה .(6
הצירו& שיש לדו בו כא" ,צרפתית ,מוסיקה וכביסה" ,תקי תחבירית ,כמו המשפט כולו ,אבל
הוא מקבל משמעות הגיונית רק כאשר ידועות הנסיבות :דרישה לתשלו נוס& בעבור הפריטי
המצויני בטופס .בהעלות זכרונות מימי בית הספר מערב הצב(לא(צב מי בשאינו מינו 23,וכ
נוצר משפט אי(גיוני ,כלומר משפט תקי תחבירית שאינו תקי הגיונית .זו דוגמה טובה לקבוצה
)ג( שתוארה לעיל .דוגמה זו מאפשרת ג עיסוק בפרגמטיקה .אפשר לציי כא כי מכל הדמויות
המאכלסות את הספר דר חשיבתה של אליס דומה יותר לדר החשיבה ההגיונית הפשוטה
והשכיחה ) .(common-senseאליס מוצאת כא ,כמו במקומות אחרי בספר ,את המוצא :אי
היא מנסה כלל להתווכח ע המבע האי(גיוני הזה ולא ע אומרו ,אלא אומרת לצב(לא(צב "לא
היית זקוקי להרבה כביסה ] [...א חיית על קרקעית הי) ".פלאות עמ'  .(110אבל הצב(לא(
צב ממשי בשלו ,באי(גיו" :לא יכולתי להרשות לעצמי ללמוד את זה [...] ,למדתי רק את
המקצועות הרגילי" )ש ,ש( ,והמשוחחי עוברי לספר על המקצועות הרגילי שלמדו בבתי
הספר.
בשלב הבא ניעזר בצירופי התקיני תחבירית שנתקבלו בשלב הקוד ,ונוסי& עליה משפטי
וצירופי מילי תקיני תחבירית בספרי "אליס" .כל קבוצה תבדוק מהו סדר המילי בכל משפט
ותסיק מ הדוגמאות שהצטברו כללי רבי ככל האפשר הנוגעי בסדר המילי התקני בעברית.
למשל ,קל להסיק כי בעברית בדר כלל צמוד הלוואי לש העצ שאליו הוא מתלווה ובא אחריו,
וכי סדר זה מופר רק במקרי מיוחדי ,דוגמת לוואי כמות או סמיכות התואר )"שחורת(
עיניי"( 24.אפשר בהזדמנות זו ג לערו דיו בשאלת ההייררכיה של הלוואי 25.כדאי מאוד
לעסוק ג בדרכי השונות להצטרפות לוואי לגרעי בצירופי שמניי 26.כמו(כ קל לגלות כי
בעברית הסדר נושא–נשוא גמיש ,א כי יש ששינוי הסדר המקובל גורר שינוי במשמעות ,וכ ג
סדר נושא–מושא ועוד .חקר אינדוקטיבי זה הוא ברוח אחת המטרות המוצהרות של תכנית
הלימודי החדשה בלשו" :גילוי החוקיות בלשו מתו התבוננות בתופעות לשו ובתהליכי לשו
ואגב עמידה על הדינמיות שלה" )עברית – תכנית הלימודי לבית הספר העל(יסודי ,תשס"ג ,עמ'
 .(13לאחר שיוצגו הממצאי ננתח במליאה משפט בלתי תקי תחבירית ,ונציי אילו מ הכללי
אינ מתקיימי בו.
נמשי לחקור את הקשר בי חלקי דיבר לבי חלקי המשפט ולבדוק את השפעת סדר המילי על
מבנה המשפט.

 23דוגמת ההלצה המספרת על שני אחי :האחד אהב לרכוב על סוסי וג האחר אהב גבינה.
 24על לוואי שאינ צמודי לגרעינ ראו אצל הורבי ,(1999) %אצל לבנת )תשנ"ו( ואצל אילני ,גולדברג ושלמה
)תשס"ב( עמ'  .11–10על לוואי הצמוד לש לפניו ראו שביט ) (1987עמ'  .72(75על ִַ Sָ 7תי הקודמי לגרעי כתבו
רבי .ראו ,למשל פר) %תש"ו( עמ'  ,30בלאו ,עמ'  ,41צדקה )תשמ"א( עמ' .100(103
 25ראו בורוכובסקי )תשמ"ו( .ראו ג נהיר )תשכ"ג( עמ'  26סעי& ג( וספרי לימוד אחרי.
 26ראו בורשטיי )תשס"ג( עמ' .54(58

11
נכתוב על הלוח משפט פשוט ב  10–8מילי ,ורצוי מתו "אליס" .נקבע לכל אחד מחלקי המשפט
צבע )למשל ,נושא – באדו ,נשוא – בצהוב ,מושא – בכחול ,וכיו"ב(.
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כל תלמיד ינתח במחברתו את המשפט ויצבע כל אחד מחלקי המשפט בצבע שנקבע ,ואחר(כ
יכתוב אותו במחברתו כמה פעמי בשינוי סדר המילי ויקפיד שכל המשפטי שיכתוב יהיו
תקיני תחבירית .לאחר מכ ינתח התלמיד כל אחד מ המשפטי שכתב ויצבע כאמור לעיל.
בזוגות יבדקו התלמידי מה שעשו וישיבו על שאלות אלו (1) :הא חלקי המשפט מופיעי תמיד
באותו מקו ,או הא אפשר לשנות את מיקומ? מתי שינוי סדר המילי יוצר שינוי במשמעות?
) (2הא אותה מילה ממלאת תמיד אותו תפקיד? ) (3הא יש צירופי קבועי במקומ של חלקי
משפט שוני? ) (4אילו מ המילי יכולות לשמש בתפקידי תחביריי שוני? מ התשובות
אפשר ללמוד אילו חלקי דיבר יכולי לשמש בכמה תפקידי תחביריי ,ואילו חלקי דיבר,
תפקיד ייחודי .למשל ,פועל מפורש אינו יכול לשמש אלא נשוא המשפט .ש עצ יכול להיות
נושא ,מושא ,לוואי ,תיאור וג נשוא שמני .כא ג המקו לייחד את הדיבור על תפקידיה של
מילות היחס ושל סימני החיבור והשעבוד .במליאה נדו בקשר שבי הממצאי בפעילות זו לבי
תופעות אחדות הקשורות בסדר המילי במשפט .לדוגמה :שינוי המיקו של ש העצ יכול
28
להיות כרו בשינוי תפקידו התחבירי.
את המוצע לעיל אפשר לנצל ג להוראת מבני תחביריי דו(משמעיי ,שהרי לעתי המבנה
התחבירי דו(משמעי ,א מובנו חד(משמעי .למשל :לוואי שמצטר& למבנה דו(משמעי של צירו&
סמיכות שבו הנסמ והסומ ה בני אותו מי ואותו מספר ,הוא דו(משמעי ,כי אי לדעת א הוא
קשור לנסמ או לסומ 29.לדוגמה :הצירו& "שולח החדר הגדול" דו(משמעי כי אי אפשר לדעת
ממנו א מה שגדול הוא השולח או החדר .אול יש שצירו& כזה הוא דו(משמעי מבחינת מבנו
היפה" הוא
התחבירי ,א לא מבחינה ההיגיו שהוא מושתת עליו .למשל :הצירו& "דירת שכנתי ָ
היפה .בניגוד לו הצירו& "דירת שכנתי המרוהטת" הוא דו(
דו(משמעי ,שהרי אי לדעת ממנו מי ָ
משמעי מבחינת המבנה גרידא ,אבל הוא חד(משמעי מבחינת מובנו ,משו שבניגוד לדירתה
שכנתי אינה יכולה להיות מרוהטת .המשמע האחר הוא אי(גיוני למרות תקינותו התחבירית
)קבוצת המשפטי )ג( שצוינה לעיל(.

ג( נושא אינטגרטיבי
אני לא נשארת באותו גודל עשר דקות ברציפות
תכנית הלימודי החדשה בלשו מעודדת שילוב בי ענפי הלשו השוני .אמנ צרכי דידקטיי
מכתיבי הצגה נפרדת של ענפי הלשו" ,אול ענפי הלשו שלובי זה בזה ,והקשרי ביניה
באי לידי ביטוי בתופעות לשו מגוונות ] [...תופעות לשו עשויות להיות מוארות כאשר ה
נבחנות בתו טקסט ,ולהפ – הבנת הטקסט נשכרת מעמידה על תופעות לשו המזדמנות בו"
)עברית – תכנית הלימודי לבית הספר העל(יסודי ,תשס"ג ,עמ'  .(12ברוח זו אנו מבקשות להציג

 27צובעי את חלקי המשפט בצבעי שוני כדי להקל חזותית על ההבחנות בשינוי המיקו של חלקי המשפט.
 28ראו ג אוסטרובסקי ,תשס"ג ,עמ' .120(121
 29דיו בנושא זה מצוי אצל גדיש )תשנ"ב( עמ'  .20ראו ג רוז ) (1977עמ' .74(96
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נושא אינטגרטיבי שבו נעסוק במשולב בכמה תחומי של הוראת הלשו.

30

הנושא שבחרנו הוא

יחסי גודל ,נושא שלואיס קרול עוסק בו בהרחבה ב"הרפתקאות אליס באר %הפלאות".
מאחר שיחסי גודל שוני באי לידי ביטוי מובהק בנקודות מבט שונות )ראו להל במיוחד את
השיחה בי אליס לזחל ,פלאות עמ'  ,(57להתמקדות ביחסי גודל כדאי להקדי דיו בדר שבה
יחיה ג את הטיפול בדרכי השונות להבעת
נראית המציאות מנקודות מבט שונות .דיו כזה ַ
יחסי גודל .נושא נקודות המבט אמנ אינו קשור ישירות להוראת הלשו ,א הוא קשור לניתוח
טקסטי בדיוניי ושאינ בדיוניי 31,והאמצעי הלשוניי שייחשפו במהל השיעורי ילמדו
אי אפשר לשלב בהוראת טקסטי כאלה ואחרי ,וכי באמצעות אפשר להבי טוב יותר את
הטקסט.
בפתיחת השיעור נבקש מתלמידי אחדי לתפוס עמדות גובה שונות ,כגו ישיבה במקו הרגיל,
על הרצפה; עמידה בפתח הכתה ,במקומו של המורה ,על השולח ,על הברכיי ,וא& על אחד
השלבי העליוני של סול ,וכיו"ב .שאר התלמידי יקבלו משימה כלשהיא ,כגו לחפש בטקסט
את הקטעי שיש בה ביטויי לשינויי בגודל .התלמידי המצויי בנקודות שונות של גובה,
יתבוננו במתרחש מנקודת המבט הזמנית שלה .לאחר מספר דקות ה יתארו לחבריה בכיתה
את מה שראו וינסו לשכנע כי נקודת המבט שלה עדיפה משאר נקודות המבט.
סיכו הדיו ייעשה בעזרת הצגת תמונות שצוירו או צולמו מנקודות מבט שונות .למשל ,סדרת
צילומי סטילס )לא סרט( שבה בולט ההבדל בנקודת המבט בחלל או בזמ ,כגו תמונות ברצ&
של תחרויות ספורט ,של ריקוד ,של בריחת חיה מטורפה ,או כמה צילומי של ציורי הכנסייה
ברוא שנעשו בידי מונה בשעות שונות של היו ,הציורי של דאלי "פניה של מיי וסט יכולי
סוראליסטית" )מ(" ,(1934חיזיו של פני וגביע ֵGרות על חו&" )מ(" ,(1931שוק
לשמש דירה ֵ
עבדי ואנדרטת(ראש נסתרת של וולטר" )מ( ,(1946התמונה "מעל העיר" של שגל ,אחד הציורי
של מאגריט בסדרה "הטירה בפירנאי" ,או כל אחד מסדרת ציוריו שבה ַ 7הציור הוא חלק מ
התמונה בשלמותה )דוגמת" ("La condition humaineוכיו"ב .הדיו במליאה יעסוק בנקודות
המבט השונות בחלל ובזמ מבחינה ויזואלית ,מחשבתית ,דמיונית ,ועוד.
לאחר הדיו נַפנה את התלמידי לפרק " ,5עצה מפי זחל" ,והמורה יקרא בקול את הטקסט הזה:
"ועכשיו את מרוצה?" שאל הזחל.
"ובכ ,הייתי רוצה להיות קצת יותר גדולה ,אדוני ,א לא אכפת ל" ,אמרה אליס:
"שמונה ס"מ זה כזה גובה עלוב".
"זהו גובה טוב מאוד!" אמר הזחל ,מזדק& תו כדי דבריו )גובהו היה שמונה ס"מ
בדיוק(.
)פלאות ,עמ' (57
טקסט קצר זה יכול לסכ את עניי נקודות המבט ,ומכא נקשור את השוני בי נקודות המבט
השונות ליחסי גודל ונִ פנה לעסוק ישירות בנושא זה.
נפתח בהכנת כרזות שהנושא המרכזי שלה יהיה שינויי הגודל ב"אליס באר %הפלאות".

 30סדרת שיעורי זו ארוכה קצת יותר מקודמותיה ,א היא מתאימה במיוחד לסכ נושאי בתחומי שוני,
לשלב ביניה ,וכ להראות לתלמידי כי למרות התחומי השוני ,הלשו אחת היא.
 31לנושא זה יש ער חינוכי רב מאוד ,ואי להתעל ממנו ,ג א אינו מיוחד להוראת הלשו.
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נחלק את הכיתה לקבוצות ונית לכל קבוצה משימה אחרת הקשורה בשינויי בגודל; למשל,
הדגשת המעבר מגדול לקט ,המעבר מקט לגדול ,איתור הגורמי לשינויי בגודל ,הדגשת הגודל
בהשוואה לדמויות אחרות הנמצאות בסביבה ,תיאור המצב הנפשי שנגר משינוי פתאומי בגודל,
הבעיות הניצבות לפני מי שגודלו משתנה במהירות לא טבעית ,בעיותיו של מי שגודלו אינו צפוי,
וכו' .התלמידי יעיינו בספר ובאיוריו של טינדל לא פחות מאשר בטקסט ,ויבחרו טקסט מתאי
למשימה שקיבלו .עכשיו יכינו התלמידי כרזה בנושא המשימה שלה .כל כרזה תכלול קטע
מהטקסט ואיור ויזואלי להמחשת המסר .במליאה יוצגו הכרזות ויִ ָIלו על קירות הכתה.
במטלת ההכנה לשלב הבא יהיה על כל קבוצה למצוא את המבעי הלשוניי המצייני הבדלי
בגדלי שוני ואת היחסי ביניה ,ולרשו כל מבע לשוני על פיסת נייר .הכוונה היא לכל מבע
לשוני שזו משמעותו ,או שבדר כלשהיא הוא שיי לשדה סמנטי זה .באלה כלולי ג מבעי
שיחסי גודל משתמעי מה ג א אינ נאמרי במפורש.
נפנה את השולחנות ואת הכיסאות לצדדי החדר ,ועל הרצפה נפרוש את המבעי שאספו
בשיעור ַ
תלמידי הכתה .בשל קוצר היריעה איננו יכולות להביא כא את כל עושר המבעי הלשוניי
האפשריי שמשמע הוא שינוי בגודל ,יחסי גודל והתייחסות אל הגדלי השוני ,ועל(כ אנו
מבקשות להפנות את הקוראי לעמודי ,59–57 ,55 ,52–50 ,45–42 ,27 ,26–24 ,22–21 ,20–17
 ,87 ,84 ,62–61ועוד שבה יש שפע של ביטויי ומבעי השייכי לשדה סמנטי זה .את המבעי
האלו נמיי על הרצפה לקבוצות .נמצא ביניה לקסמות )כגו קט ,זעיר ,גדול ,ענק ,רב( ,מילי
שנוצרו באמצעות חיבור בי בסיס לצור גזירה סופי היוצר הקטנה )דוגמת ?ִ ,יתָTִ ,ה( ,מבעי
המצייני מדידה )דוגמת "דלת קטנה כשלושי ס"מ גובהה"( ,דימויי )כגו "מתכווצת כמו
טלסקופ"( ,מבעי השוואה )כגו "העכבר שנדמה לה ,בשל קוטנה ,כהיפופוט"( ,מבעי שאינ
מצייני כל גודל ,א גודל כלשהוא משתמע מה )כגו" ,הושיטה זרוע אחת דר החלו ,ורגל
אחת לתו הארובה" ,או "הסנטר פגע בכ& רגלה"( ,וכו' .על פי סדר יתנדבו תלמידי למיי את
המבעי לפי קריטריוני שוני ,בכל פע על(פי קריטריו אחר )למשל :דרכי תצורה ,דרכי הבעה,
דרגת מפורשות ,דירוג הגדלי( ,וכ יהיו בידינו כמה וכמה מיוני .מוב שכל מבע יכול להיכלל
בכמה קבוצות ,הכול על(פי הקריטריו והממיי )ראו הדיו בנקודות מבט בראש יחידה זו(.
חשוב מאוד שבכל מיו ינסחו התלמידי לכל קבוצת מבעי כותרת מכלילה שאפשר ללמוד ממנה
על דר ההבעה .מ המיו יתחייב דיו בדר ההבעה בעברית ,א מבחינה מורפולוגית ,תחבירית
או סמנטית ,ויהיה צור לתת את הדעת ג על פרגמטיקה .דרכי המיו ודיוקו תלויי בגיל
התלמידי בכיתה ,במידה שבה ישתפו פעולה ,ברמת ,בידע שלה בלשו ובמטרת השיעור .ככל
שיגדל מספר התלמידי שיציעו דרכי מיו וידגימו אות ,וככל שיגדל מספר הדרכי למיו ,כ
ייטב .כ או כ חשוב שהתלמידי יוסיפו ככל שידיעת מגעת עוד ועוד דוגמאות לכל אחת מ
הקטגוריות הלשוניות שצוינו במהל השיעור .מומל %לעבוד מלכתחילה ע ניירות בשני צבעי.
על הניירות בצבע האחד )לב ,למשל( יירשמו מבעי הלקוחי מ הטקסט ,ועל הניירות שצבע
אחר )למשל ,צהוב( תירשמנה דוגמאות שיביאו התלמידי מ הידע הלשוני שלה ,מ השימוש
היומיומי בלשו ,כולל עגה )=סלנג( ,מ הספרות ועוד .בדר זו הדוגמאות שיוסיפו התלמידי
תיכנסנה מיד למיו הראשוני ,תשתלבנה בו ותעשרנה אותו .כ אפשר להבחי באילו קריטריוני
תהיה נוכחות של שני הצבעי ובאילו מה ישלוט צבע אחד ,ואפשר יהיה ללמוד מכ על מידת
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השכיחות של קבוצת המבעי הנדונה בלשו ,ברבדיה או בשימושיה .כ ג יוכלו התלמידי
להסיק מה הדרכי הפוריות יותר בעברית להבעת יחסי גודל.
מ העיסוק במבעי הלשו ובניתוח אנחנו מציעות לעבור לכתיבה ,כלומר ליצירת טקסט.
התלמידי יכתבו טקסט כלשהוא ,ובו ישלבו מבעי המצייני יחסי גודל .משימת כתיבה
משעשעת במיוחד היא לנהוג כאליס באחד המקרי שבה גדלה במהירות ,ולכתוב מכתב לאחד
מאיברי הגו& )פלאות ,עמ' .(21

עבודות סיכו
עכשיו את מבינה אי הדברי קורי כא
אמנ נדיר מאוד לבקש מתלמידי בחטיבת הביניי או בחטיבה העליונה להכי עבודות סיכו
בלשו ,אבל ידוע לכול כי הכנת עבודות היא אחת הדרכי הטובות ביותר ללמוד .במכללות ,מכל
מקו ,אנחנו ממליצות לבקש מ הסטודנטי להכי סדרה של מערכי שיעורי )כ(  (4–3או מרכז
למידה שיעסקו בנושא לשוני ,א מ החומר שנלמד בשיעורי וא מחומר שלא נלמד .אפשר,
כמוב ,להדרי ג תלמידי צעירי יותר להכי עבודות ברוח זו ,כלומר ,להתייחס לעניי לשוני
בטקסט של אחד מספרי "אליס" ,ולפתח אותו.
אנחנו מבקשות לסיי את הדברי בתיאור קצר של שתי עבודות שהכינו סטודנטי במכללה
לחינו ע"ש דוד ילי.
בסוגיה של סדר המילי הכי שלו אירלנד ,סטודנט בחוג ללשו עברית במסלול חט"ב ,משחק
לר ִמי .הוא הכי חמישי ושניי קלפי ,ועל כל קל& כתב מילה .את הקלפי
קלפי דומה ֶ
מחלקי למשתתפי במשחק ,וכל משתת& מנסה ליצור מ המילי שבידו משפט תקני בעברית.
לפי סדר הישיבה יכול כל משתת& להניח מידו קל& שאינו נחו %לו ולקחת קל& אחר .הבא אחריו
הערמה שבמרכז .כשבידו של אחד
ֵ
יכול לקחת את הקל& שהונח זה עתה או לקחת קל& מ
המשתתפי יש משפט תקני המונה לפחות ארבע מילי ,הוא יכול "לרדת" ולהציגו על השולח.
המשתתפי האחרי יכולי להוסי& למשפט זה ,או למשפטי אחרי שעל השולח ,א רק
לאחר שכבר "ירדו" ע משפט משלה .הראשו שהניח על השולח את כל קלפיו ,זוכה במשחק.
אפשר כמוב לתת "נקודות" ,והזוכה הוא מי שצבר מספר נקודות רב יותר .בעת הכנת המשחק
למד הסטודנט הרבה מאוד על תופעות תחביר ,על הצור להגדיר מהי מילה ועל הדר לעשות
זאת ,וכ על ענייני לשו אחרי .אפשר לבקש מתלמידי להכי מעי משחק כזה ,ובלא ספק ה
ילמדו מ המשחק ,ואולי בעיקר מעצ הכנתו ,אי פועלת הלשו הלכה למעשה ויזדקקו להעמקה
לא מעטה שרק לעתי רחוקות מגיעי אליה בשיעורי הרגילי.
שלו אירלנד ג בנה כמה שיעורי המתבססי על המשחק ב"קלפי" ,ובה ליב ע תלמידיו
כמה סוגיות ספציפיות בכל הקשור בסדר המילי התקני בעברית.
נירית נחו ויפעת ברק ,סטודנטיות במסלול החינו היסודי ,הכינו מרכז למידה אינטגרטיבי
בנושא יחסי גודל .ה התייחסו לחומרי למידה בשלושה מקצועות :חשבו ,טבע וגאוגרפיה .בכל
אחד מ המקצועות הללו ה עסקו בסדרי גודל ובדרכי שבה מתארי אות .בפתח הנושא
העוסק באחד משלושת המקצועות הללו הובא טקסט מספרי "אליס" ,כגו פתיחת פרק " ,3חרקי
המראה":
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"זה דומה לשיעור גאוגרפיה ",חשבה אליס ,נעמדת על קצות האצבעות בתקווה
לראות קצת יותר רחוק" .נהרות עיקריי – אי .הרי עיקריי – אני עומדת על
ההר היחיד ,אבל אני לא חושבת שיש לו ש .ערי עיקריות – מה זה ,מה
היצורי האלה ,שעושי ש דבש? לא יתכ שאלה דבורי – איש עוד לא ראה
דבורי ממרחק קילומטר – " וזמ מה עמדה בשקט ,עוקבת אחרי אחד מה
שסבב בי הפרחי ,תוחב לתוכ את חדקו "כמו דבורה לכל דבר ",חשבה אליס.
אבל זו לא היתה דבורה בכלל :למעשה היה זה פיל – כ גילתה אליס במהרה,
למרות שתחילה נעתקה נשימתה לעצ המחשבה" .ואיזה פרחי ענקיי אלה,
כנראה!" היתה מחשבתה השנייה" .כמו בתי שהסירו מה את הגגות וחיברו
לה גבעולי – ואיזה כמויות של דבש ה בטח מייצרי!]"[...
)מראה ,עמ' (53
טקסט זה ,הקושר בי הדרכי להבעת סדרי גודל ובי נקודות מבט ,וטקסטי אחרי מספרי
"אליס" הושוו לטקסטי שנלקחו מספרי הלימוד בגאוגרפיה או בטבע מבחינת הדרכי שבה
מצייני גדלי שוני .התלמידי ציירו את הדרכי ומיינו אות ומילאו עוד משימות כפי
שתוארו לעיל .כרטיסי העבודה שיוחדו לחשבו כללו איורי )מאלו של טינדל( וקטעי טקסט,
והתלמידי נתבקשו לתרגמ לתרגילי בחשבו ,לסמ את סדרי הגודל בדר אלגברית,
להשתמש בסימני כגו גדול מ( וקט מ( )> ו( <( וכיו"ב פעולות לימודיות .
לש מילוי משימה אחרת מחפשי התלמידי בספרי הלימוד שלה קטעי העוסקי ביחסי
גודל ,ואת המבעי הרלבנטיי ממייני כפי שתואר לעיל.
בדר זו נוצרת אינטגרציה בי מקצועות הלימוד השוני )חשבו ,טבע ,גאוגרפיה ,ספרות ולשו(
והמוקד הוא עיסוק ביחסי הגודל ובדרכי להביע.

סיו
במאמר זה ניסינו להדגי הוראת לשו בהקשר טקסטואלי ותרבותי ,אגב הפעלה רבה של
התלמידי ועידוד ללמוד באמצעות חקר .מבנה ההפעלות משק& את הדר שבה נבנה הידע
במהל השיעור .כל היחידות מתייחסות לקטעי מ הטקסט ,ה פותחות בדיו המתבסס על
אינטואיציה ועל ידע מוקד ,ורק אחר כ מוסיפי ידע ,מעמיקי בו ומעבדי אותו .סיומה של
כל יחידה מושכל יותר מפתיחתה.
כל הפעלה ניגשת לנושא הנלמד בדר שונה ובערו %אחר )חזותי ,שמיעתי ,מילולי ,וכו'( ,עתי
בדר אינדוקטיבית ועתי דדוקטיבית ,והמשימות מגוונות .מסגרת ההפעלה משמשת כלי בלבד
ָרה אינטלקטואלית את המורה ואת התלמידי כאחד .לפיכ אי המורה יכול לצפות כיצד
ומג ֶ
ְ
יגיבו תלמידיו לאתגר ספציפי .המורה אינו פועל כיודע(כול סמכותי ,אלא הוא מנחה את תלמידיו
ומצוי עמ בתהלי למידה מתמדת ומשותפת.
תהלי הלמידה זור תדיר בי מסגרות הלומדי )יחיד ,זוגות ,קבוצות ,מליאה(; בי הטקסט
ובי הידע הלשוני הרחב יותר; בי הידוע ובי הנלמד; בי הפרטי וההכללות וחוזר חלילה.
הזרימה מתרחשת ג בי המשתתפי בתהלי ,דהיינו ,בי התלמידי לבי עצמ ובינ לבי
המורה.
ולא רק זאת אלא בדר ההוראה המוצעת כא אפשר להגיע לרוב התלמידי ,שהרי כל אחד יכול
ַער ַעל( ִGי
ילל" ע"פ אליס והמפטי(דמפטי( ,בחינת " ֲחנ ְֹ ַלַ C
למצוא את השביל המתאי לו )" ְִ Bב ֵ
ַד ְר) "?7משלי כב .(6
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יש הרבה מ השעשוע בדר זו של למידה ,והשעשוע אינו בא במקו הוראה פרונטלית ,אלא נוס&
עליה ומעמיק אותה .אי דר הוראה זו חוטאת כהוא(זה להעמקה בסוגיות הנלמדות .אדרבא,
הלימוד מעניי ,מאתגר ומעורר סקרנות ,וחזקה על התלמיד שיזכור לאור ימי את הנלמד כ.
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