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נ וער ערביס ב י שר א ל  -ממצב קייס לקראת  IJדר י וס עתידי ,ג ' רינט
בררקרייל. 1998 ,

-

מברן

הוויכוח על שיטות הוראת הקריאה

שלסקי שמחה )עורך(  .מיניות ומנדר בחינוך  .רמרת רארניברסיטת תל אבי,ב
"

;

ברא  IIה של הפדגוגיה הביקורתית

. 2000

שקריאל לאה~ .בראי להפריר  ,אבל בעצם למה? על הפררה בין המינים בבתי
ספר תיברניים בישראל  ",בתרך  :אילן ,נחם )עררך (  ,עי " ן טובה  -דו-ש י ח

ח נ י ת נור *
בשיתוף רוברטו ברות '

ןפולמו  IJבתרבות ישר א ,ל ספר ירבל למלאת עי"ן שנים לטרבה אילן.
הקיברץ המארחר רנאמני תררה רעבררה . 1999 ,

שקריאל לאה" .הצעת חלרפרת לחינרך פמיניסטי בישראל" ,בתרך  :צמתיס _
ערכיס וחינןך בחברה הישראל י ת  ,עררבים  :יעקב עירם ,שמראל שקרלניקרב,

ירנת ן בהן ,אלי שבטר .משרר החינרך רהתרברת. 2001 ,

גדלתי בשכונה ר  fבבאר שבע ולמדתי בבית ספר צאלים .בכיתה לשי

היו בעיקר ילדים עולים חדשים ,ראני הייתי הצברית היחידה שבאה
מהקיבוץ וידברה עבדית .אני לא זוכרת באיזו גישה למדנו לקדוא  ,אבל
אני זוכדת את המתיקות הרבה של המורה דחל שהאמינה בנו ,והיתה

בטוחה שכל ארבעים ושמונה הילדים דוברי השפות השונות שישבו
i

,

בכיתה שלה הם חכמים וילמרו לקרוא ולכתוב עברית  .ואני גם זוכרת
בחריפות רבה את תחושת העלבון והבושה שחשתי כשהמורה יהודה,

שאחר כך נהיה המנהל ,דיבר בזלזול אל אסתר לויזדה ,החברה שלי.
את השם של המורה להתעמלות שכחתי ,אולי מפני שפחרתי ממנו.
פחדתי ,כי יום אחד ,כשדוד בוסקילה סיפר איזו הלצה ,הוא צעק עליו,

תפס אותו בצווארון החלוצה והניף אותו למעלה באוויר .ודוד בוסקילה,
שהיה ילד קטן וצנום ,פרפר ברגליים באוויר והשתין במכנסיים מרוב

פחד ,המורה להתעמלות צחק ואמר שלא ייצא ממנו כלום בחיים .
איך זה קשור לגישה הפונטית? איך זה קשור לשיטה הגלובלית או
לגישה הפסיכו-לשונית?

l

זה קשור! כי בכל שלוש הגישות התשתית

להצלחה היא אמונה בילדים .בפועל ,בכיתות שעובדות בכל אחת

משלוש הגישות  ,ילדים עניים נכשלים יותר בלימוד קריאה מאשר
ילדים הבאים מבתים מבוססים )נשר  ,מבר.ך

(, 1996

אנ י באתי מהקיבוץ

לעיר ,מה שלימדו אותי לא היה רלוונטי לחיים שלי ולהסתגלות הקשה

*

חגית גרר זיר היא מנהלת המרכז לפרגרגיה ביקררתית בסמינר הקיברצים,
מלמרת במסלרל לגיל הרך רכותבת תרכנירת לימררים.

'J
;~

;'~

~:,
~ ',

ך

" ,

: :", '...1.

\'

) '\ ,

, J

"';

\ :; 1 ,

';,

'1:,

שחוויתי בשיכון ד' בבאר שבע ,אבל היה לי שיער בלונדיני ומבטא

צריכים לראות בבתי הספר הערביים הצלחה גורפת בשליטה בקריאה.
אך המציאות הפוכה .אחוז הכישלון הגבוה בקריאה של תלמידים

יהוהד אמר ש"אבא שלה פרימיטיבי ,ולהורים שלה לא אכפת מהילדים,

ערבים קשור למגוןו דב לש גורמים ,כגון אפליה בהקצאת משאבים,

ארץ-ישראלי ,והמורות שלי האמינו בי .על אסתר ,החברה שלי ,המורה
הם מזניחים אותם ורק רוצים לשלוח אותם לעבודה".

הזנחה בפיתוח תוכניות לימודים ,דחיקה לשוליים של האוכלוסייה
הערבית בישראל ,הכשרת מורים מיושנת ,מורכבות השפה הערבית

הוויכוח המתנהל בשנים האחדונות על שיטות הקריאה הוא ברובו

ועדו  .בויוכוח על הנחלשות בקריאה ,הזרקורים אינם מופנים למקום
שבו הכישלון הוא הגדול ביותר ,הבוטה ביותר והמכוער ביותר .שם לא
יימצאו שיטות של הוראת קריאה להיתלות בהן ,ויהיה צורך להתמודד

מתקפה על גישת השפה כמכלול .המתנגדים לה ,רואים בה את הגודם

עם מורכבותו של חוסר הצדק בהקצאת משאבים ובטיפוח ועם מגוון

לכישלןו של ילדים משכבות סוציו-אקונומיות נמוכות בלימוד הקריאה.

נוסף של בעיות.

הוויכוח המדומה על שיטות הקריאה

אך הוויכוח המתנהל עכשיו על שיטת הוראת הקריאה הוא ויכוח עקר,
משום שבכל השיטות ילדים עניים נכשלים  .מקדו הכישלון ,לדעתי,
אינו הישטות ,הוויכרח מסיט אותנו מניסיון כן להבין את סיבת כילשונם

של ילדי המעמדות הנמוכים ומתוך כך לפעלו לשינוי אמיתי של המצב.
ג'רלד קלוס )  (Coles, 1998טוען כי הצורך לשנות את הרויכוח על הוראת
הקריאה הוא הכרחי רדחוף ,שכן הוא משפיע על החלטות של הקצאת

משאבים ומקוררת מימןר של הוראה ,והם אשר משפיעים על איך ילדים
לומדים לקרוא לוכתוב ,לחשוב ,להרגיש

ולפעול.

רק שבעה אחחים מבתי הספר בישראל עובדים על פי השיטה של

השיטה הרווחת בישראל היא ברובה פונטית ,ובשנים האחרונות,

רוב הילדים במדינת ישדאל למדו על פי החוברות של מט"ח "בלי
סרוות" ,שהיו מבוססות עד העת האחדונה על הגישה הפונטית .אף
שיש בהן גם חשיפה למילים שלמות ).השיטה הרווחת ביותר אחרי

"בלי סרוות" היא "ליטף" ,המורה את הקדיאה על פי הגישה הגלובלית
המתחילה במילים ,מפרקת אותן ומרכיבה מהן מילים חרשות  .לומדים
לפיה  25%מן הילידם .לפי הגישה של השפה כמכלול לומרים . 7%
כאמור ,שאר הילדים לומדים בשיטות שונות .חלק מהן גלובליות ,חלק
מהן פונטיות.

השפה כמכלול 2 ,ובמחצית מהכיתות האלה המודות מיישמות שיטות

תומכי כל הגישות מסכימים שאוריינות בגן הילדים היא חיובית

אקלקטיות .גם אם כל מחצית הילדים שלמדר בשיטה לש שפה כמכללו

ומסייעת ברכישת הקריאה )לוין ,תשנ"ח( .אנחנו יכלוים לראות גם קשר

נכשלים ,עדיין הנתון מסביר את כישלונם של  3.5%מבין הילדים בלבד

ישיר בין היעדר חינוך בגיל הרך לבין הישגים נמוכים בקיראה  .רק 50%

)זאת בהנחה שב  7%-של בתי הספר לומדים גם  7%של הילדים ,מה

שקדוב לוודאי אינו נכון( .כישלון הקדיאה בכיתה ד' בעשירונים
הנמוכים ביותר הוא כ ) 40%-מברך,

(, 1996

וללא ספק ש  40%-ילדים

אלו למדו בכמה שיטות וגישות של הודאת הקריאה.
האחוזים הגבוהים ביותר של הנחשלות בקריאה נמצאים בבתי
הספר הערביים )נשר ,מבר.ך

.(1996

רוב בתי הספר האלו מלמידם על

פי גישות מסורתיות .דק אחח נמוך מאוד מבתי הספר הערביים עובד

על פי תפיסת השפה כמכלול ,ורוב בתי הספר הערביים ערבדים על
פי הגישה הפונטית .אילו שיטת השפה כמכלול היתה הגורם האחראי

לכישלון בקדיאה והגישה הפונטית היתה הגורם האחדאי להלצחה ,היינו

מהילדים הערבים בני ארבע נהנים מלימוד במסגרות חינוך ,ובני שלוש
עוד פחות .בקרב האוכלוסייה היהודית 95% ,מבני שלוש עד ארבע
נמצאים במסגרות חינוך של הגיל הרך )אבו-עסבה ; 1996 ,אל-חאג,

 (. 1996אנו יודעים גם כי רמת המסגרות הקיימות )  (50%לילרים
ערבים נמוכה בהרבה מרמת המסגרות היהוריות ,בחלקה בשל הקצאת
משאבים ובחלקה בשל הכשרת מורות )עסוס .(1990 ,נתונים אלו
מצביעים על נטייה להסביר את הממצאים על נחשלות בקריאה מחוץ
לוויכוח על שיטות הקריאה .לא השיטה הפונטית .לא השיטה הגלובלית
ולא השיטה של השפה כמכלול ייתנו פתרון הולם לילדים ערבים
המתחילים את מסגרת לימודיהם בגיל חמש במקום בגיל שלוש כבני

גילם היהודים .מאחר שיש הסכמה בין תומכי השיטות והגישות השונות

הוויכוח סב'ב הקר'אה בארצות הבר'ת

באשר לחשיבותה של אוריינות בגיל מוקדם ,היה ניתן לצפות לעניין

גם בארצות הברית נעה מטוטלת בין השיטות שנים ארוכות .הוויכוח בין

אמיתי בשינוי ולדאגה כנה לילדים ,ואז הדיון היה עוסק בצורך הדחוף
בהשקעה באוריינות בגיל הגן ולא בחיפוש אחר השיטה ה"נכונה".

תומכי הגישות השונות קיים עוד מראשית המאה העשרים ,והמטוטלת
נעה הלוך ושוב במהלך השנים .בשנות השמונים היא נטתה לגישת
השפה כמכלול ,ואילו בשנות התשעים היא נעה שוב לקצה הפונטי,
לאחר מלחמה פוליטית נוקבת שהיתה לנושא מרכזי במערכת הבחירות

ה ' IIכוח לאור א'נטרס'  Oפול'ט"O

בכמה מדינות ,קליפורניה בראשן .גם בארצות הברית וגם בישראל

אינטרסים פוליטיים מניעים את הוויכוח ,את המחקר ואת יישום

אינטרסים פוליטיים הם שמניעים את הוויכוח ,את המחקר ואת שיטות

השיטות בישראל ובארצות הברית .בארץ ההיטלטלות בין שיטות

היישום המעשי ,ולא הדאגה לילדים בני המעמדות הנמוכים.

הוראות הקריאה היא ארוכת שנים  .אנחנו מתנדנדים כבר כחמישים

שנה הלוך ושוב בין השיטות השונות ללא פתרון ,משום שהן אינן
מביאות לידי הצלחה מלאה בהוראת הקריאה .המחקרים הדבים שנעשו
אינם מספקים ממצאים בדורים באשר לעדיפות של שיטה אחת על פני
האחרת .איריס לוין מדווחת על שבעים מחקדים שנעשו באדץ וניסו

לקבוע איזו שיטה תורמת יותר לילדים ,ואיזו שיטה טובה יותד לכל
סוג אוכלוסייה  .המחקדים ,היא טוענת ,מדאים ממצאים מנוגדים )לוין,

בקליפורניה בפרט ובארצות הברית בכלל ,המאבק בין השיטות

מגלם במובהק אידאולוגיה פוליטית .בשנות השמונים הנטייה ל גישת
השפה כמכלול ביטאה את השפעתן של התנועה לזכויות האזדח

האמריקאית של התנועה הפמיניסטית על החינוך · תנועות אלו
מעמידות את הפרט במרכז וחגלות בשוויון הזדמנויות לכל אדם ,ללא
הבדל במוצאו הקבוצתי ,וקיימת התאמה בין ראיית העולם שלהם וביז
הפילוסופיה החינוכית של השפה כמכלול .

חינוכית המיושמת בדרך שונה מכיתה לכיתה  .מכיוון שאין אחידות

לקראת אמצע שנות התשעים ,עם חזרת הרפובליקנים לשלטוז
בקליפורניה ובמדינות אחרות של ארצות הברית ,חזרה המטוטלת
לגישה הפונטית עקב מאבק תרבות )  (Culture Warבעל ביטויים

ביישום השקפה חינוכית זו ,המדידה המחקרית קשה .

פוליטיים  .לקראת כוף שנות העשור התלהט ביז חסידי שתי השיטות

 ( 1998ואינם יכולים לתת תשובות בגלל הסיבות הבאות:
א  .השפה כמכלול אינה שיטה של הוראת קדיאה אלא פילוסופיה

ב  .רוב המודים עובדים כיום בדרך אקלקטית ,ואי אפרש למצוא דגם
נקי של השפה כמכלול או של שיטה פונטית

כלשהי.

ג  .המבחנים בדדך כלל בודקים מיומנויות ,דוחפים לסטנדרטיזציה
ולכן מלכתחילה אינם יכולים לשמש כלי אחיד לשפה כמכלול ולגישת
המיומנויות.

איריס לוין טוענת כי המחקרים מראים שיש יתרון לגני ילרים
שעובדים על פי השיטה של השפה כמכלול .בגנים אלו יש יותר שימוש
בספרים ,בכתיבה ובקדיאה של ספרים גדולים )  (big booksויותד כתיבה

מומצאת ) (. invented writing

הילרים בגנים אלו מודעים יותר לשפה

-

רפוס ,ירע על כתיבה ,כיוון הקדיאה והכתיבה )מימין לשמאל(,

שרירותיות הייצוגים הגרפיים ומודעות פונטית

-

כל אלו מקנים להם

יתרון בכיתה א'  .בשתי הגישות ,לילדים מבתים מבוססים יש יתרון.

הוויכוח בטקככ .מכיווז שהמאבק בארצות הברית מקריז על זה שבארץ.

כדאי לרדת לעומק הרויכוח כדי להביז את היסודות הפוליטיים שלו
שארתם אנחנו

מייבאים4 .

ב  1988-ערך ) National Assessment of Educationa1 Progressמרכד
לארמי העוסק בהערכה חינרכית( ,מחקר אררך טרוח רתוצאותיו התפרסמו

לפי מדינות .המחקר השווה תוצאות שליטה בקריאה .קליפורניה נמצאה
במקום החמישי מתחתית הרשימה ,בין מדינות הדררם .שלוש שנים

לאחר מכז הראה המחקר שקליפורניה כבר נמצאת במקום אחד לפני
הכוף ,רק גואם היתה נמוכה ממנה ) (. Lemann , 1997
ב  1993-וב  1994-הראו מבחנים ארציים מטעם מדינת קליפורניה

)שעוררו מהרמה ציבורית והתנגדוירת מצד הימיז משרם שנכלל

בהם קטע של אליס ווקר על דיכוי השחורים( תוצאות נמוכות מאוד

בקריאה 77 .אחוז מילדי כיתה ד' היו מתחת לממוצע הקריאה של
כיתתם  .ב 1994 -ניצחו הדפובליקנים בבחידות בקליפורניה .זו היתה
הפעם הראשונה ,שתוכנית הלימודים בבתי הספר היסודיים היתה
נושא לוויכוח פוליטי במערכת הבחירות .במערכת בחירות זו היתה

הסכמה פוליטית שאימוץ השפה כמכלול היה שגיאה ,ועקב כך הועברו
ב  1995-שני חוקי תקציב המאמצים מתן מנדט לשימוש בחומרי למידה
פונטיים )חוק זה עסק גם בהקצת משאבים להוראת מתמטיקה בסיסית

,basic computational skills

-

שהיא גישת המיומנויות במתמטיקה(.

ב  1996-הוקצבו  100מיליון רולר לתוכניות ללימוד מיומנויות
בסיסיות בקריאה

ובמתמטיקה ) skills based reading and mathematics

 (. instructionב1997 -

הועברו עוד שבע חקיקות שעניינן הקצאת

משאבים לשיפור הישגי קריאה בסך של מיליארד דולר ,ביניהן הקטנת
כיתות א'-גי לעשדים תלמידים בכיתה לכל היותר .כספים הוקצו
לתוכניות קריאה פונטית ולהכשרת מורים

בהן.

המאבק לחזרה לשיטות הוראה פונטיות היה קשור לאכזבה

מהשלטון הרמוקרטי ולהידרדרות האמון של הציבור באמינות השלטון.
ב  1965-היתה קליפורניה המדינה החמישית בדירוג של הכנסה

לנפש,

כלומר בין העשידות ביותר במדינות ארצות הברית  .עכשיו היא נמצאת

במקום השלושים ושבעה באותו דירוג.
קליפורניה היא מרינת הגירה ,שהעוני בה מתרחב והפערים

החברתיים הולכים וגדלים .יש מתאם בין עובדות אלו לירידה בהישגי

קריאה אצל תלמידות ותלמידים .בשנות השמונים עלה במידה רבה
מספר התלמידים בכיתה )שלושים בכיתה( .כיום כמעט  50אחוז
מתושבי קליפורניה הם אמריקאים ממוצא היספני ,אפרו-אמריקאי,
קוריאני וכדומה .ספריות עירוניות בקליפורניה מחזיקות בממוצע

שלושה ספרים לילר ,בעוד שהממוצע בארצות הברית הוא שמונה-עשר
ספרים לילר .דיווח של ועד הפעולה למען הקדיאה בקליפורניהג מראה
כי תוצאות הקריאה נשמרו באותה רמה מ , 1972-ללא שיפור וללא

הרעה  .אותם ממצאים נשמרים כל הזמן ומעידים בעקביות על הישגיהם
הגבוהים יותר של ילדים משכבות מבוססות לעומת ילדים משכבות

נמוכות )סלבין. ( 1999 ,

מנבלות המחקר
בוויכוח המתנהל על השפה כמכלול ועל גישת המיומנויות יש משמעות

רבה לפיצול הקיים בין החוקרים באשר לשאלות על מתודולוגיות של
מחקר ובאשר לאפשרות של אובייקטיביות במחקר .השאלות שהחוקרים
שואלים  -האם גישה זו טובה מגישה אחרת? באיזו גישה ילרים מגיעים
להישגים גבוהים יותר? איזו גישה קשה או קלה יותר לילדים ממעמדות
נמוכים?  -מבליעות הנחות סמויות .הנחה מרכזית אחת היא שהגישה
היא שקובעת את התוצאות ,אולם ייתכן שההידרדרות בתוצאות מבחני

הקריאה אינה קשורה לשיטות ההוראה דווקא אלא לצפיפות הכיתות,

לספרי הלימוד ,למצב הכלכלי המידרדר ,לגזענות .במחקר על שיטות
הוראת הקריאה שאלת המחקר מניחה שהשיטה היא המשתנה המרכזי
הקובע רמות הצלחה ,בעוד שאולי המשתנה המרכזי הוא גורם אחר
לגמרי.

עמדות המוצא של החוקרים לגבי הגישות בקריאה משפיעות על
בחירת שאלות המחקר ,דרכי המחקר ולפיכך גם על תוצאותיו .כל
מחקר מבוסס על מערכת הנחות על התחום הנחקר ועל הדרך לבצע
מחקר שיענה על השאלות המבוקשות .בחירה בשאלת מחקר ובגישה
כיצר לחקור אותה והפקת הלקחים והמסקנות נובעות כולן מהשקפות,
חוקרות

מאמונות תיאורטיות ומעמדות פוליטיות ) (. Goodman , 1990
פמיניסטיות העוסקות בחקר המדע כמו סנדרה הרדינג )  (, 1987מנתחות
את המחקר והמדע ואת סוגיית האובייקטיביות שבו .יש להן השגות
לגבי הקביעות השגרוות מהו מחקר ,לגבי טיבם של מחקרים הנחשבים

טובים ,מתודולוגיות מחקריות ,והן שואלות מיהו החוקר וכיצד עולמו
משפיע על הנחקרים ועל תוצאות המחקר.
בקליפודניה נחקקו כאמור חוקי תקציב המקצים משאבים רבים

להוראה פונטית של הקריאה ולהכשרת מורים לגישה זו ,ובקרוב יתחילו
לבחון ילרים כדי לעמוד על הישגיהם .שאלת המחקר תהיה באיזו

מידה השפיעה גישת המיומנויות על ההישגים בקריאה  .זוהי שאלה
מגמתית הנובעת מהשקפת עולם חינוכית הדוגלת בשיטה הפונטית.
היא מבליעה ,למשל ,את הנתון שחוקי התקציב בקליפורניה גם הקטינו

את מספר הילדים בכיתות אי-ג' לעשרים תלמידים בכיתה .לפיכך יכלו
החוקרים באותה מידה לשאול מה ההשפעה של הקטנת מספר הילדים
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בכיתה על הישגי הקריאה .המחקר כפרף אף הרא לאינטרסים .מממני

במגוון רב של ספרים ,ורובם הגדול אינם ספרי לימרד אלא ספרי קריאה

המחקרים הם גם מממני השינרי ,רהם יצטרכר להרארת תרצארת חירבירת.

לילדים  .ההרצאה הכלכלית של כיתה מסוג זה מתחלקת בין מספר

לכן לערלם לא נדע מה שיפר ירתר את ההישגים :הקטנת הכיתרת ,שינרי

הוצאות לאור המיוצגות בספריית הכיתה .משווקי ספרי הלימוד כבר

הגישה ,הקצאת המשאבים לספרירת רלהכשדת מררים אר ארלי העצמה

אינם יכרלים לשררק לכיתה זו טקסט אחיד ,ומכירותיהם נפגעות.

של המרדים רהגברת המרטיבציה שלהם.

i

כמכלרל פרעל כמנגנון המשמר את הסדר החברתי הקיים ,ומסמן ריבוע
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הרריכרח בין תרמכי הגישה הפונטית לבין תומכי שיטת השפה

גם בישראל הרריכרח בין תומכי הגישה הפרנטית לבין תרמכי הגישה

של השפה כמכלרל כררך יחדיר שאלרת פרלי טירת ,כלכלירת רחברתירת,
שרארי לשרחח עליהן בגלרי רלהבהיר ארתן .מעררבים ברריכרח זה
אינטרסים כלכליים הקשררים לשרק ספרי הלימרד ,לתרכנירת ההדרכה

של המררים ,למענקי מחקר .מעררבים בר גם מאבקים על ירקרה
מקצרעית רעל מעמד בתחרם .לדרגמה ,המעבר מ"אלפרני" השרלט
בשרק ההרראה של ראשית הקריאה ל"בלי סרדרת" הרליד הזדמנרירת
חרשרת לעשיית רררחים ממכירת ספרים )"אלפרני"  -הרצאת מסרה,
"בלי סרררת"  -הרצאת מט"ח( רמערר מרצרים כגרן השתלמרירת

למרררת שעברר להשתמש בשיטה החדשה ,סדרת הטלרריזיה שליררתה
את הלימרד ,חרבררת תדגרל רחרבררת המשך לקיץ.
ערד דוגמה לאינטרסים השרנים המעורבים ברויכרח היא המעבר

צר רמגביל בדירן החינרכי ,המכיל רק חלק קטן מהמרכיבים המשפיעים

על הישגים בקריאה רעל הישגים בלימרדים בכלל )גרר זאב(. 1999 ,
שמירת הרריכרח במסגדת הריברע הזה רהתבוננרת רק על מה שיש
בתוכה מסיטרת את המבט מראייה של הדברים החשרבים הנמצאים
מחרץ לריבוע .הוויכוח מונע התברננרת רדיון במנגנרנים הרוחקים ילדים

שחיים בשולי החברה למסלולים הנמוכים של

החינוך.

הקריאה בהקשר של מציאות סוציו-תרבותית
החינרך כפי שהרא מובנה היום אינו נותן הזדמנות שווה בלי מרדים

לילידם מקברצרת חברתירת שונרת  :בנות ,ילידם ערבים ,ילדים ממעמדות
נמרכים ,אתירפים ,ילדי זרים ,יליד מהגרים .שאלת השיטה של הרראת
הקריאה רראשית הקריאה היא רק מרכיב אחד במכלרל המרכיבים
היוצדים ריברד קברצתי רמעמדי במערכת החינוך  .זהו ריבוד "שקרף",

לשיטת השפה כמכלרל .שלא כמר המעבר מ"אלפוני" ל"בלי סודרת"

בלתי נראה ,לא תמיד בררר איך הרא נעשה ,רהרא אינר אלא חיקוי

אשר נעשה בידי "כרחרת השוק" ,בלי מעדוברת גלויה של משרד החינרך,

של הריבוד הכללי בחברה הברגרת .מערכת החינרך ,במרדע אר שלא

המעבר לשפה כמכלרל נעשה בהנהגה חינרכית של משרד החינרך

במודע ,מחזקת את החזקים ומחלישה את החלשים .העובדה שההישגים

ובעקברת מדינירת חינרכית בדררה שלו .לירזמה זר של העדפת משדד

העניים,

החינרך את הגישה הפסיכר-לשרנית המירצגת בשיטת השפה כמכלרל

קיימת

בקריאה של ילדים המשתייכים לשכבות הנחשבות "חלשרת" -
הערבים ,המהגרים  -הם נמוכים אינה מפתיעה אותנו .התופעה

יש השפערת כלכלירת רהשפערת על הירקדה המקצרעית של המערדבים
בדבר .השפערת כלכלירת בארת לידי ביטרי ברררחים רבהפסדים של
הרצארת לארר המעררברת בשרק הקרנים של חרבררת הלימרד רשל

המדעיים ,כל מה שנחשב בחברה שלנו ומשמש כרטיס כניסה למקום

המקראות ובהפסדים רררוחים של גרפים המספקים השתלמוירת מררים

מכרבד רמרכזי בחברה .ילדים מבתים מברססים מצליחים יותר מילדים

וכרומה  .אבל יוזמה זר גררדת בהכרח גם מאבקי כוח אקדמיים על דרוח
אר הפסד של הרן סימבולי של כברד ממסיד רשל ירקרה מקצועית .כך,

למלש ,בכיתה הלרמדת על פי שיטת השפה כמכללו ,הילדים משתמשים

לאורך כל השנים בלי קשר לשיטה המקובלת בשדה .תופעה דומה ניתן
לראות גם בחשבון ,בתרצארת בחינות הבגרות ,בבחירה של המקצועות

משכברת סרציר-אקרנרמירת נמרכרת בכל התחרמים האקדמיים ,לא רק
בקריאה ,רהסיבה איננה שיטה זר אר אחרת להקניית יסרדות החשבון

רהקריאה אר דרך ההכנה לבחינרת הבגררת.
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הפערים הם מעשי ידי אדם

אנחנו יודעים שכאשד ילדים חיים בתנאים חומדיים קשים .במצב של

אנחנו מתדגלים לראות את הפערים הגדולים בהוראת הקריאה בין

ניכור חברתי מהמעמד ומהתרבות המיוצגים במעדכת החינו.ך הישגי

ילדים משכבות מבוססות לבין ילדי העשירונים הנמוכים כטבעיים,

הלימוידם שלהם יהיו נמוכים ,בשם הוויכוחים המדעיים כבד הוכחו

כמובנים מאליהם ובלתי נמנעים ,הם בוודאי אינם מפתיעים אותנו.

בעבד כל מיני טענות אבסורדיות דבות .למשל ששחודים נמצאים

ייתכן שאילו בתי הספר היו בנויים אחרת ,הוהבניות החשיבתיות לשנו

נמוך בעקומת הפעמון לש בל לובנים נמצאים במקום גבהו; ששחודים

על פעידם היו שונות ,לא היינו תופסים את התופעה הזו כנורמלית

נחותים מהלבנים מבחינה גנטית; שלילדים מזרחים .שעדיין מכנים

וטבעית כל כך .אילו מערכת החינוך היתה רואה בהישגיהם הגבוהים

אותם "טעוני טיפוחי '.יש יכולת הפשטה נמוכה יותד וכך גם ילדים

של תלמידים עניים ,ערבים ,אתיופים .בקריאה או בחשבון .יעד

חידשים; שהשיטה של הודאת קריאה אחת מצליחה יותר מאחדת

חשוב ביותר שעליו אין מתפשרים ,אולי תלמידים היו מצליחים
יותר ,אלום המערכת בנויה כך שהיא אינה מאפשרת להם הזדמנות,
גורמים חברתיים-חינוכיים ,לא תופעות טבע ,הם האחראים לפערים
בהישגים בלימוידם והם האחראים לתחושה שפערים אלו הם נורמלים
ובלתי נמנעים ,הקשר הסיבתי בין עוני לאי-הצלחה מובנה בהסתכלות
החבדתית לשנו ,התופעה של שימור הדיבוד החבדתי בחינוך ,על אף
שהיא נראית לרבים כודח טבע ,אינה אלא מעשה ידי אדם ואפשר לשבות

ולהפך; שילדים שמשוחחים איתם בארוחת עדב משפחתית מגיעים
להישגים גבוהים יותר בקריאה מאשד ילדים שלא משוחחים איתם
באדוחת הערב ,אלה ממצאים בעייתיים כי הם מנותקים מהקשד
חברתי ,במחקר האחרון ,למשל ,מונחת הנחת היסוד שכל הילדים

סועדים אדוחת ערב .ועוד עם כל בני המשפחה ,אני כלל לא בטוחה
שהכללה זו נכונה ל גבי חצי מיליון הילדים בישראל שנמצאים מתחת
לקו העוני או לגבי מיליון הילדים שנמצאים מתחת לקו העוני באדצות

הבדית ,היא בודואי אינה נכונה לגבי ילדים שא r

אותה.

להם שולחן ואוכל על

המערכת משקיעה בלימוד תכנים הגמוניים שאין להם הד בחייהם

השולחן .מחקרים על שיטות הוראה ממקמים את הגורמים לכישלונות

של ילדים מקבצוות שוליים ,המסר המובלע שהיא מוסרת להם הוא

של ילדים מקבוצות מדוכאות בשיטה ולא במעדך הכוחות ובדיכוי

השעלום לשהם אינו מעניין ,אינו נדאה לעין .צדיך להתבייש בו לושאוף

החברתיים ,ובזה הם מטשטשים את המציאות הפוליטית שגורמת באמת

לעלום אחר ,במעדכת כזאת ,הנחשלות של המעמדות הנמוכים עוברת

להבדלים,
מחקר אמפירי המנותק ממציאות סוציו-תרבותית מביא תוצאות

תהליך לש נורמליזציה ,והוויכוח בין הגישה הפונטית לבין הגישה לש
שפה כמכלול הוא חלק מתהליך זה .הוא מפנה את הזרקורים לדיון

שמנחות שאלות המנותקות מהקשר החיים של הילדות והילדים ,בעצם

על שיטות שלא ישנו באופן מהותי את המצב שבו השכבות הנמוכות

ההשמטה הזאת ,של הקשר החיים .הוא מבסס גישה שעל פיה גם

מצליחות פחות ,הוא מסיט את האנדגיות מהבעיות הכואבות האלה
שאנחנו לומדים לקבל כנתון ,הויוכ mאזיו שיטה נכונה מסייע להסוואת
התופעה של שימור הריבוד והמסללו ולהצגה שלה כ"נורמלית" .

ההוראה וגם החינוך צדיכים להיות מניתקים מהקשד סוציו-תרבותי.
הומני ,הרואה את היל;ךה בתוך המציאות שבה הם עצמם חיים  ,יש

הבדל מהותי בין הגישה של השפה כמכלול לבין הגישה הפונטית
בנושא זה .הקושי בלימדו קריאה בגישה טכנית ,המבוססת על מחקרים
אמפיריים ,שאינם מכירים במציאות החיים של היל;ךה הוא שהן אינן

הפדגוגיה הביקורתית והפערים בקריאה

מציעות דדך לילדים לוילדות להבין ,להביע ,לייחס משמעות למה שהם

הפדגוגיה הביקורתית היא אסכולה בחינוך העוסקת בקשר שבין

חווים ביומיום.

פלויטיקה וחינוך ,היא מתייחסת לשאלות של שוויון ואי-שוויןו כחינוך·

היא מנתחת את הדיכוי של אוכלוסיות שלויים ומציעה אלטדנטיבה של
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חינוך שוויוני משחדד .הוויכוח על הודאת קריאה צריך להכיל ,לדעתי,

היתה שהזדע פגום ,ולכן הצמח אינו צומח כדאוי .לימיס ניסו לתלות

התייחסות לאפליה המובנית אל תוך המעדכת .בוויכוח כפי שהוא מוצג

את הפגם בשיטות הלימוד השונות ,כלומד טענו שהצמח אינו צומח

היום בעיתוני המודיס ובעיתונים היומיים ,מושמטים הנתונים שלפיהם

כדאוי כי אנחנו משקים אותו במשפך ולא בצינוד ,בצינור ולא במשפך,

בכל השיטות ובכל המקצועות ילדי העשירונים הנמוכים נכשלים .זו

בממטרות ולא בטפטפות .הפדגוגיה הביקורתית מציעה פרספקטיבה

טעות לצמצם את הוויכוח לשיטות ולדרכי הוראת הקדיאה .הדיון

אחדת .היא מחפשת את הבעייתיות בשאלות הקשורות בהקשד החבדתי

צריך להישען על הבנה מלאה של האלמנטים האידאולוגיים שיוצדים

והפוליטי שההודאה מתרחשת בו ,למשל :האם אנחנו משקים את הצמח

ומשמדים אפליה תרבותית ,אתנית ,מעמדית ומגדרית בחברה דמוקדטית

די? האם הצמח חי באדמה שאפשד לצמוח בה או בתוך חול וחצץ עם

)מסידו,

רמת מליחות גבוהה?

(. 2000

ג'ין אניון )  (Anyon , 1992חקרה את הישגיהם הנמוכים של ילדי
המעמרות הנמוכים לעומת הישגיהם הגבוהים של ילדי המעמדות

כדי לשנות את המצב של כישלון גדול מדי בהודאת הקריאה

הגבוהים בניו ג'דזי ,ארצות הברית .היא עדכה מחקר איכותני הבנוי

)ובהודאת תחומים אחדים( ,צדיך מודעות של המערכת להקשד החיים

על ניתוח מעמיק של תצפיות בבתי ספד והשתמשה במתודולוגיות

של התלמידות ושל התלמידים ,לרבות המיקום והמציאות החבדתית

אנתרופולוגית של צפייה בכיתות לימוד בבתי ספד שונים המשתייכים

שלהם .בג'סר א'זרקא עמדתי בראש פרויקט התעדבות ששאף להעלות

למעמד הפועלים ,למעמד בינוני ,למעמד פרופסיונלי מבוסס ולמעמד

את אחוזי ההצלחה בהודאת הקדיאה ודאיתי איך עקב שינוי תודעה

היא מצאה הבדלים מובהקים בחומדי הלמידה

חבדתית של המודות חל מהפך קיצוני בתוצאות הישגי הקריאה .לפני

שניתנו לילדים בכיתות ה'  .לדוגמה ,תלמידי מעמד הפועלים קיבלו

הפדויקט  700/0מן הילדים בוגרי כיתות 'ב'-א לא קראו בסוף שנת

אחוז גבוה של עבודת העתקה מן הלוח ושל שכפולים שעשו מורים;

הלימודים .בתום הפרויקט ,לאחד שלוש שנים של עבודה ,למדו 70%

עבודת ספדים וחובדות; תלמידי המעמד

מן הילדים לקרוא .בפרויקט השתמשו המורות בעזדים ובכלי הודאה
שנלקחו מעקדונות כל הגישות גם יחד .אבל מהות המהפך קשודה לכך

לתלמידים היה הבדל .ילדי מעמד הפועלים נדרשו לציית להוראות ללא

שהן התחילו להאמין שהילדים יכולים להצליח ,שהם אינם נחותים .הן

הסברים וקשד למוכד להם ,הפנייה אליהם היתה נוקשה ,לא מנומסת

דאו אתגר בהדואת הקריאה לילדים ,ותחושת ההצלחה שלהן חיזקה

ולעתים מעליבה ומשפילה ,ואילו יחס המודים לבני המעמדות האחרים

אותן ויצדה אצלן תחושת העצמה.

ניהולי'אליטיסטי.

תלמידי המעמד הבינוני
הפרופסיונלי המבוסס

-

-

עבודות יצירה וכו'  .גם ביחסים בין מורים

היה מבוסס על הרבה יותר אמון ,עידוד וקישור לחייהם .בני המעמד

אני זוכרת את אחת השיחות שלי עם מורה בכיתה א'  .היא תיאדה

הניהולי'אליטיסטי קיבלו משימות חשיבה ותגמול על יצירתיות בפתדון

לי את הילדים המוזנחים שצדיכים לקום בבוקד בכוחות עצמם ולשלוח

בעיות וניתוחים אנליטיים של המציאות .המחקר של אניון מצביע על

את עצמם לבית הספר כי האם יוצאת בשעה שש בבוקד לעבודות ניקיון

כיוון אחר שיכול להסביר את הפערים הגדולים ברכישת הקדיאה בין

בחדרה וחוזדת דק בשבע בערב .היא דיברה על האם באופן שיפוטי אף

ילריס וילדות בני מעמדות שונים וקבוצות שונות.

שכשביקשתי שתעמיד את עצמה במקומה של האם ,היא אמרה שהיא

בתקופות שונות ניתנות תשובות שונות לשאלה מדוע ילדים

עצמה לא היתה מסוגלת לנהל אורח חיים קשה כל כך .היא לא ראתה

מסוימים שולטים במיומנות הקריאה ואחריס לא  .בעבר הואשמו בכך

את העוצמה ,את הכוח ,את היכולת להסתדר ולהחזיק משפחה בתנאים

הילדים עצמם .הילדים נתפסו "טעוני טיפוח" ,פרנקנשטיין טען שהם

קשים כל כך  .היא לא חשבה שהיא יכולה ללמוד מזה משהו חיובי

באים מ"תרבות נמוכה" ,שאין להם יכולת הפשטה ,שיש להם חסך

ולשדד לילד תמיכה .בכיתה מקבילה היה ילד שבגלל פגיעה גופנית

אם להשתמש במטפורה ,הטענה

לא היה יכול לשלוט בצרכיו  .המועצה הצמיהד לו מטפלת .המורה שלו

תרבותי ,פיגור סביבתי וכדומה ) (. 1953
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דיבדה עליו ברחמים והתלוננה על הקושי הרב שנוצר מנוכחות של ליד

הסמויה )  (, hidden curriculumדרך רעות קדומות נגד אוכלוסיות

כזה בכיתה ,על הריח ,על הילדים שאינם דוצים את חברתו.

מסוימות ,ררך ציפיות נמוכות מקבוצות מסוימות ,רדך שימוש בשפה

כששיטות ההוראה החלו להשתנות והמודות הפסיקו לתקן לילדים

)למשל מתן הוראות בלשןו זכר ,היעדר שליטה בשפת סימנים לילרים

את השגיאות בעט אדום ,התחילו הילדים לכתוב בחופשיות על עצמם.

חירשים ,מחיקת שפת האם של ילדי מהגרים ,הדרת המבטא של ילרים

הם כתבו על החיים האמיתיים שלהם ,על הקושי ,על העלבון ,על

מזרחים( ,דרך מסרים סמויים בתוכניות הלימודים )כגןו תוכנית אמנות

הבדידות ועל הכמיהה לאהבה של האם שעובדת קשה כל כך .אז גם

בגן שהאמנות בה רובה של יוצרים גברים ,יהורים ,אירופים ,כגון

השתנתה נקודת המבט של המורות ,הן התחילו לראות בהם ילידם

מחיקת ההיסטוריה לש המזרחים( ,ררך תכנים הגמוניים )למשל ,אין

ראויים להערכה ,להבין את ההתמודדות שלהם עם החיים לוהעריך את

היסטודיה פלסטינית ,דק היסטוריה ציונית ,במסגרות מעורבות חגים

מה שהם למדו מחוץ לבית הספר על אף כל הקשיים.

מוסלמיים ונוצריים לא נחגגים ,רק חגים יהודיים( ,דרך מערכת מיון

היערר צדק חברתי ושוויון הזדמנויות בחינוך מתבטא גם בקריאה.

ו~סלול )למשל ,הקבצות בחטיבה ,קבוצות הומוגניות מהגן( ,דרו

נשוא זה הוא לדעתי ליבת הדיןו החינוכי והחברתי .זה לא צודק שהסיכיו

הפניית אחח גבוה של ילידם מאוכלוסיות מסוימות לחינוך המיוחד,

של ילד שנולד בדדום תל אביב להגיע לאוניברסיטה נמוך יותר מלילד

דרך דיכוי של המורים והפיכתם לטכנאי חינוך )גור(. 1997 ,

שנולד בצפון תל אביב .זה לא צודק שהסיכוי של ילדה יהודייה

אמירה זו בעייתית לכאורה ,כי היא משאירה אותנו חסרי אונים:

לתעודת בגדות גדול יותד מלילדה ערבייה .זה לא צודק שהסיכוי של

אם כל כך הרבה לא בסדר ,איר נוכל לשפר? לדעתי הניתוח הזה

בן להגיע למקצועות מדעיים מתמטיים ולהשתכר היטב מעבודה בהיי

הוא גם אופטימי מאוד ,שינוי ההסללה בגן ובכיתה א' או בחטיבה

טק גבוה יותר מאשר לבת .תפקידו של ידון חינוכי לשאול ,לחקור,

למלש ,יכלו להשפיע על המשך הלימודים של הילדים ועל מעמרם

לדווח ולנתח כיצד מערכת החינוך מרבדת את האוכלוסיות שלה,

בחיים .במערכת היום פועלים בד בבד כוחות לשמירה על הקיים עם

במודע ושלא במודע ,וכיצד אפשר להפסיק את התהליך הזה .לטענתי,

כוחות לשינוי הקיים .אם רוצים לשנות את הריבור החברתי ולאפשר

אפשר ללמד בכל שיטה אם יש מודעות חברתית ,אך ללא התייחסות

לילדים מבתים עניים שלא להיות עניים גם ברור הבא ,צריו לחזק את

לאי-הצדק החברתי ,כל שיטה תרבד את הילדים על פי המוצא שלהם.

הכוחות הפועלים לשינוי .אחת הררכים היא לשנות את הדיון ולמקד

אפשר גם לתת למורות חופש בחירה בדרך הנוחה להם לעבוהד .מורות

אותו בגורמים החברתיים והחינוכיים המונעים הזרמנות שווה בחינור

מצליחות יותר בדרכים שהן בוחרות לעבוד בהן .אפשר להקל גם את

לילדים השייכים לקבוצות שונות .שיטת השפה כמכלול כפי שהיא

מכבש הלחצים שפועל

מיושמת בשטח אינה קוראת תיגר על הסדר החברתי הקיים ומשמרת

עליהן .

בדוגמא של ג'סר א-זרקא ,השתנו מרכיבים רבים בהוראת הקריאה

-

אף היא את הדיבדו המעמיד בדיוק כמו השיטה הפונטית .הוויכוח בין

חומדי הלימדו ,כמות הספרים בכיתה ,מבנה הכיתה ,רדכי ההוראה עודו.

שתי השיטות מסיט את תשומת לבנו מהשאלות הקשורות לדרכים של

אך השינוי המשמעותי ביותר בעיני היה בעמדת המורות .הן התחילו

שינוי סדר חברתי בלתי צודק·

להאמין בילדים וביכולת שלהן עצמן ללמד אותם .אני חושבת שבסופו

גם במשדד החינוך וגם בארגונים החברתיים העוסקים בחינור

של רבר ,מורות המדועות לשונות של הילדים ולחוסד השוויון ,מורות

מצויים אנשים הרוצים לשנות את הריבדו החברתי ולאפשר לילדים

שרגישות לשאלות של צדק חברתי ,ימצאו את הדרך ללמד את כולם.

מבתים עניים שלא להיות עניים כשיגדלו .המערכת שדוגלת בשויוון
ואינדיבידואליזציה ,נוקטת בפועל פרקטיקה של החינוך שהיא עדיין

הריבוד המעמרי בחינוך נוצר במכללו של אמצעים ,ולכן הוא יעיל

פרקטיקה של שימור )בורדיה,

כל כך .הוא מיושם ררו יחסי מורים-תלמידים ,דרך תוכנית הלימודים

חלק מהמנגנון המשמר ,צרי ,לשנות גם אותו.

(. 1977

מאחר שהוויכוח בין הגישות הוא

הוראת הקריאה ותכנים אחרים בבית הספר נלמדים מתוך הנחות

המרכיבים הקבוצתיים או החברתיים המשפיעים על חייהם .זו כמובן

סמויות על העולם ,למשל מהי משפחה ,מהי התבנית הנורמלית ,באיזו

שאלה של אידאולוגיה )ליברלית או ביקורתית( .כל חינוך הוא פוליטי

רמת הכנסה נורמלי לחיות ,האם כמו בטלוויזיה )אמא ,אבא ,שני

אידאולוגי  ,בגלוי או במסווה )פרירה ; 1970 ,ג ' ירו.( 1983 ,

חקר וחשיפה

ילדים  ,כלב ואוטו(? לטקסטים ולאוצר המילים שמשמשים להוראת

של אידאולוגיות צריכים להיעשות בכל הרמות ,החל בגן וכלה בהכשרת

הקריאה וגם בטכניקות ובהמשגה של תהליך הקריאה יש הנחות ,למשל

מורים

) (. Bahruth , 1999

שלילרים יש בבית ניירות וכלי כתיבה שאפשר להתאמן בהם  ,שיש להם

רוב המורות ייתקלו במהלך עבודתן גם בתלמידים משכבות

הורים שיורעים לקרוא ועושים זאת בטבעיות ,שילדים מבינים שאנשים

אוכלוסייה מרמות הכנסה נמוכות ,מיעוטים ומהגרים ,לכן צריך

מבוגרים משתמשים בקריאה ובכתיבה לכל מיני מטרות מעשיות .זהו

להכשיר אותן לעבודה עם ילדים אלו .צריך לעזור להן לפתח גישה

מסר המובלע בכל מיני טקסטים ,בשיעורי הבית ובציפיות המורות .מסר

חיובית ואמונה בתלמירים אלו וביכולתם להשיג הישגים כמו כל

זה אומר לילדים שזה מה שצריך להיות וזה מה שנכרן ,שכך הערלם

התלמידים מהשכברת הגבוהות יותר ) (. Niento in , Be)'kont ed . 2000

הנורמלי מתנהל ,אך זה משתיק ילדים שהעולם שלהם אחר .ילדים אלר

מורות בוחרות בהוראה מכל מיני סיבות אבל גם ובעיקר מתוך

מתביישים ,מרגישים שמשהו לא בסדר .מררים רבים אינם מרדעים לכך

תחושה של שליחות ושל רצון להשפיע .רוב המורות בוחרות בהוראה

שהנחות הרקע של ילרים אלו על המציאות אינן מאפשרות פענרח של

לא בגלל המשכורת ולא בגלל השעות שנדמה לפעמים שהז נוחות )כל

הכתוב בטקסט .בשביל ילדה שגדלה בלי מים זורמים בבית ,משפט כמו

מררה המכינה שיעור ברצינות יודעת שהעבודה כרוכה בשעות רבות

"היא רחצה את הידיים" יכול להתייחס לנהר או לברז הציבורי ברחוב,

שעליהן היא אינה מקבלת שכר והכרה ,והיא יודעת שהשעות לא תמיד

ולא מובן לה כלל שמדובר באירוע שקורה בבית.

נוחות כל כך ,במיוחד כשחלק גדול מהן צריך להיעשות בבית כי בבית

ילדים שהמערכת רוחקת את העולם שלהם לשוליים מרגישים ניכור,

הספר אין תנאי עבודה מתאימים( .הניסיון שלי בהכשרת מורות במשך

וקשה להם ללמוד לקרוא .המערכת מציבה מעמד מסוים כנורמלי

שנים ארוכות לימר אותי שנשים צעירות בוחרות ללמוד הוראה מתוך

ומציגה אותו כמציאות א-פוליטית .בטווח האררך ההנחות הסמויות

רצרן אמיתי להיטיב עם ילדים  .אצל רברת מהן כדוך הדבר בחיפוש אחר

של תוכנית הלימודים על מהי התבנית הנורמלית יוצרות ציפייה

חוויה מתקנת לחוויה שלילית שחוו בבית הספר ובחינוך בכלל  ,לעתים

מהילדים שככה הם יהיו .עקב כך הם מרגישים חוסר אונים ואדישות

לחצים

או שהם בועטים

זו חוויה של אפליה שרירותית .נכון שיש עור סיבות לבחירה -
חברתיים ,מקצוע נשי ,תרמית עצמית נמוכה  -אבל המניע העיקרי
הוא רצרן אמיתי להיטיב עם הילדים והוא מניע חשוב ומשמעותי .לכן

 במערכת החינוך קוראים לכך חוסר מוטיבציה -לגמרי במערכת החינוך -
 .(1988הנחת היסוד שעובדים לפיה ,שבונים עליה את השאלות ,היא

כשיוצרים כלים ותודעה שמאפשרת הצלחה ואיז מתפשרים על פחות,

של מעמד מסוים ,של העדפות מיניות מסוימות ,וזה מוצג כנורמה,

זהו גמול חשוב למורות העונה על תחושת השליחות שלהן .גמול זה

נא-פוליטי ,אף שזה פוליטי למדי.

יוצר העצמה שלהן ,ומפרק את תחושת חוסר האונים והתסכול שיוצרת

ולכך אנחנו קוראים הפרעות התנהגות )ג'ירו,

הרראה טכנוקרטית שעיקרה מילרי הרראות .
אני מאמינה שאפשר לשנות את הכשרת המורים מהכשרה של
הכשרת מורום והוראת הקרואה

מררים טכנוקרטים שאמונים על שיטות כאלה או אחרות ומתאימים

פדגוגיה ביקורתית פמיניסטית מציעה העלאת מודעות חברתית

את עצמם למערכת שממיינת ומפלה ילדים ,להכשרה של מורים חדורי

ומצביעה על כיוון של פיתוח רגישות ושל תורעה בקרב המררות:

אידארלוגיה שורירנית המסוגלים לקרוא בעין ביקררתית את המערכת

פיתוח רגישות לא רק לילדים כאינדיבידואלים אלא גם לראייה של

אני מאמינה

הממסללת שהם נכנסים לתוכה ) .(Cochran-Smith , 2000
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ליידם מהמעמררת

הנמרכים לעבךר בכיתרת קטנרת ירתר ,כמו בקליפררניה.

תעדרה חברתית המאמינרת ביכלותם של הילדים ללמךר )סלבין(, 1998 ,
בילוכת השרהר שלהם ,של כל ילרה רילד ,לוא תבירג לשהם על פי

קברצרת סרצירלרגירת ,צידכרת להירת חרפשירת לבחרר את השיטה שנm

עבודתו של פאולו פרורה

להן לעבךר בה.

פאלוי פירהר .אבי הפתרגיה הביקרותית .ההי תיאררטיקז ואיש מעהש מן

כל גישה בהרראת הקריאה נגזרת מאידארלרגיה )בלרד( 1977 ,

החשובים לש המאה העשירם .האר עסק בהנחלת הקיראה לאנאלפביתים

גלריה אר מרסררית ,רכד גם הגישה שלי .אני מחזיקה באידאלורגיה לש

בארצרת העלום הלששיי בהיקפים שא  rרומה להם בקנה מירה עלומי.

פרגרגיה ביקררתית המברססת על שררירן חברתי רעל זכרירת אדם .מרררת

בדירנים על הקיראה בארץ הרא מחכר מעט מארד .התיארריה לשו בךרד

המאמינרת בכל הליידם כפי שהן מאמינרת בילרים לש צפןר תל אביב,

כלל אינה ערלה לדירז ,לא כסימוכיו רכהרכחה לשפה כמכללו לוא

כפי שהמרהר שלי רחל האמינה בנו ,מצליחרת ללמר לקררא בכל שיטה,

כרויכרח אר לשליה או התנגדרת לגישה הפרנטית  .גם קלום לש אנשי

פסיכר-לשרנית אר פרנטית .הן מלציחרת ללמר את הילדים גם חשברן,

חינוד דייעים  mשרבים כגוו דרנלדר מסירר ,איהר שרו .מייקל אפל,

טבע רהיסטרריה .הן נרטערת בילדים את האמרנה בעצמם ,ביכרלתם

הנרי גיירר רבל הרקס הכ mבים על ארריינרת )ליטרסי( אינו נשמע .אלו

לעשרת בגררת ,לללמרד ארניברסיטה  .אבל מרררת שאינן מאמינרת

מתדיינים עם גשית השפה כמכליל בכתביהם .לטענתם תרמכי הגיהש

בילדים אר ביכרלתן ללמד את הילדים מפני שהן מקבלרת מסרים

של שהפה כמכללו מנהלים רירז יינקי" בחינרד ,בלי פלויטיקה ,אד גם

"אלר ילדים קשים מאדר ,ההררים

דיןר כזה הוא פוליטי .אנשי החינוד הביקררתי טרענים שיש קשר חזק

חברתיים שמתייגים את הליידם -

אינן

ירשיר ב r

תךרעה פלויטית לקיראה.

בעייתיים ,הארכלרסייה מורכתב ,אין יסכיר לעשרת פה כלרם" -
נרתנ mסיכרי הרגן לתלמיידןה ללמרד לקררא אר להלשים בגררת אר

פאלוו פירהר התחיל את עבךרתו עם איכדים אנאלפביתים בביזרל,

ללתכ לארנידבסיטה .בהכשהר לשהן צידד לעבךר על התעדרה החברתית

בציילה ובאפירקה לא באותיות ובהברות אלא בקריאה ביקרותית לש

שלהן .צוריד ללמד ארתן לעבךר מתרד תרדעה חברתית פלויטית עם

המציאות הפלויטית שהם חיים בה .קךרם כלו הם קארו את העלום,
לאחר מכן ,מךרת

הלידים .הן צריכרת ללמרד לאפשר לילדים לקררא לא רק טקסטים על

)(. Freire and Macedo, "reading the world" 1987

צפרעדים רעל נסיכרת אלא גם טקסטים על החיים האמיתיים לשהם;

הקריאה שלהם את העולם ,הם ניסו להבין כיצד אי-ידיעת קררא

על החיים שערידבם להם במסד הטלוריזיה לא רק בערץו הלידים .אלא

וכתוב משמשת את בעלי הארמות לשליטה בהם .התונבה שהם רכשו

גם בעדרץ המלחמות והשלום ,בעררץ האישי ,רבערוץ הקבצותי של

מהשיחות על המציאות לשהם יצהר מוטיבציה לרכשו את הקיראה כדי

חייהם.

לשפר את מעמרם מלו בעלי הארמות .הם התחליו בפיחק להברות

אינני מטילה את כל העול על כתפיהן של המרררת .הכרתי מרררת

ולצלליים מילים משמעותיות מךרת עלומם ,הם חשפו את הקידרם לש

שהאמינר בילדים אד קיבלו מסרים מחלישים ומדכאים מהמפקחרת

השפה הכתובה וצירפר אותם למליים לומשמעויות מלשהם )פירהר.

שלהן או מהמנהלת .המערכת שלנר מחלישה את המרררת כשהיא

(. 1973

מנחיתה עליהן תכנירת ערקפרת מררים ,כשהיא מציבה אותן מול כיתרת

למעשה פרירה השתמש בגישה של השפה כמלכלו עם אלמנטים

של שלרשים רתשעה ילדים  .גם במרררת רבגננות צריד להאמין  .הן

פונטיים חזקים .רתמכי שתי הגישות אינם מזכיירם אורת  .אלוי מפני

בחרר במקצעו מתוד מניע אידארלרגי ,הן עובדרת בשביל ההצלחה .לא

שהם מעוניינים בחזות לא פוליטית .פריהר השתמש בשביהר להברות

בשביל המשכרות ,רהן זקרקרת לתנאי עברדה נארתים .אם באמת אנחנו

) (. syllabificationאבל האר התשמש במליים מייצרות משמעות שונבעות
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מערלמם של הלרמרים ,השבירה להבררת היתה בתרך הקשר משמערתי

רוברטו ברות' עבר עם ילדי מהגרים מקסיקנים בדדום אריזונה,

רלא חרגה ממנר אלא כרי להסביר את הקרר ,שליטה בקרר הכדחית

הוא ריבר איתם ספדדית ואנגלית תוך רגישות לרצונותיהם ולצודכיהם,

לקריאה ,על כך אין ריכרח ,הרריכרח הרא על מהי הררך הראריה ללמר את

הוא הביא להם סיפורים וספרות יפה בספרדית ,דיבר איתם על התרבות

הקרר ,באזיה הקשד רבאיזר סביבה חינרכית ,מעטים מתרמכי השיטה של

שלהם ,על ההיסטרריה והמורשת שלהם ,הוא עורד אותם לכתוב על

השפה כמכלרל נעזרים בעברדתר הנפלאה של פרירה לביסרס טיערניהם,

המציארת שלהם ,על העבודה בשדות רבקטיף ,על הצפיפות ,העוני

המאמינים בפרנטיקה אינם מזכירים ארתר כלל ,אינני חרשבת שזה

והקשיים ,על הקשרים המשפחתיים ,על המציאות האמיתית שחיו בה,

מתרך ברררת רחרסר היכררת עם עבררתר אלא מתרך רצרן ,ארלי לא מרדע

הילדים שנחשבר אנאלפביתים בכיתה הי רכשו את מירמנות הקריאה

רמרצהד ,להימנע מההיבטים הפרליטיים חברתיים של מקצרעם ,פארלר

רעברו למסלרל אקדמי ,כך השתנה גם מעמדם בחיים ,גם ררברטו ברות'

פרירה מדבר על קריאה בהקשר של שינרי חבדתי ,בהקשר של זכרירת

וגם סילביה אשטון ורנר התייחסו לזכות חשובה בזכוירת האדם ,הזכות

אדם ,בהקשר של שינרי מעמדרת שמאיים על הסדר החברתי הקיים,

לש שייכות לקבוצה ,הם הכידו בה ולא התעלמו ממנה,

דבים מבין התרמכים בשיטה של שפה כמכלרל מעבירים במרדע

פאולו פרירה החזיק בגישה בסיסית המאמינה שכל אדם יכול

אר שלא במרדע אידארלרגיה אינדיבידראליסטית מערבית שמתעלמת

ללמיד ,הגישה שלר מברססת על יצירת משמעות ,לא על קבלת

משירכים קברצתיים ,מעמדיים ,כלכליים ,ממיקרם התלמידה רהתלמיד

משמערת מן המררה ,הוא התנגר לשיטת השינון הפונטית אף שעמד על

במעךד הכ mרת החבדתי ,הם מתעלמים מההיבטים הפלויטיים שבקריאה

כמו התומכים

זכרתם לש ההורים להיות שותפים ברויכרח ) (, Freire , 1998

רמשאידים את פעלות החינרך שלהם בתרך המסגרת של אידארלרגיה

בשיטה לש השפה כמכללו ,הוא ראה בלמידה תהליך יצירתי שמתחלול

ליברלית הרמניסטית השמה את הילד במרכז ראת המררה כירצרת

דרך לשבי התפתחות שבהם הלומדים מגלים מעורבות פעילה ,השלבים

חשובת ,מקשיבה רמגיבה ברגישרת רבה לילדים ,כל אחד ראחד על

הם טבעיים והכרחיים ליצירת מררעות מטה-לינגרויסטית רלהבנה של

פי ייחרדר ,פיתרח תרדעה פרליטית יכרל לעזרר למרררת המלמדרת

המשמערת האמיתית של הקריאה רשל האוריינות ,הפדריגמה הפרידינית

בשיטת השפה כמכלרל להבין איך השירך הקברצתי של הילדים משפיע

דומה לפרדיגמה של השפה כמכלול ,אך פרירה המשיך רהעמיק בהבנת

עליהם רמעצב ארתם ,בהיעדד תרדעה כזר הן מצליחרת ירתר עם ילדים

הקשר שבין כרח לאוריינות ,הוא דאה באוריינרת ,במובנה הרחב ,את

ממעמדות בינרניים רגברהים רפחרת עם מעמדרת נמרכים כמר כל מרדה

היכולת לשנרת את העולם ולעשות ארתו למקום טוב יותר ,פאולו

בכל מקצוע ובכל תוכנית לימרדים אר שיטת הרראה,

פדידה ,בעברדתו עם מברגרים ,לא התחיל כצעד ראשון בהרראת המילה

לעומתן ,מורים שעובדים מתוך מודעות פרליטית ,מתוך הבנה

אר הארת הכתרבה ,המעבד לאותירת ולמילים נעשה רק אחד כך ,פרירה

של מצבים חבדתיים פוליטיים ,מצליחים במקום שאחרים נכשלים,

הבין שהאיכרים הפנימו את הדיכרי של התרבות הדומיננטית שהדירה

יש לכך דרגמאות בעלום רגם באדץ ,הידרעה בהן היא סילביה אשטןו

ארתם רנתנה להם מסר שהם טיפשים רמטרמטמים כי הם אינם קוראים,

ורנר ,שעבדה עם ילדים מאורים כשהיא מודעת לדחיקה לשרליים של

במעגלי התרבות )  (cultural circleשיצר ,הוא התבסס על קריאת

הקבוצה המאורית בניו זילנד ימכירה את הפוליטיקה של דיכוי ושל

המציארת שלהם במאבק על הקיום הירמירמי כרי להראות להם את

ניצול קברצה זו בחברה שהם חיים בה ,היא יצרה עם הילדים שיח

היכרלרת האינטלקטראליות שקיימרת בהם ואינן מרערכרת בתרבות

פרליטי ,שיח שהכיר במציארת שלהם ,היא לימדה אותם קריאה מתוך

הדומיננטית ,הם ניתחו יחר איך הארריינרת האקדמית יוצרת הדדה

העולם שלהם רהמושגים שלהם ,סילביה אשטרן ררנד עבדה על פי

)  (exclusionלמי שאינם קרראים רשרמרת על מקרמם של האליטרת

העקררנרת של השפה כמכלול שאז ערד נקראה הגישה הגלרבלית והיא

המשכילרת ,רק אחר כך הם ניגשו לפענוח של הכתרב ,ואז בתרך שלושה

הצליחה מארר,

חרדשים אנשים קראו

) (, Freire, 1973
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המרכיב הפלויטי או החברתי של הקריאה חסר לדעתי בגשית השפה

כבר מנהל כשעזבתי את בית הספר ,פגשתי במסדרינית משדד החינוך

כמכללו .תיאורטיקנים של השפה כמכללו ואנשי שטח המיישמים את

כמפקח .לא היה לי האומץ לספר לו על הכאב שחשתי בשל היחס

ההשיג כשיטה לוא כגשיה פליוסופית נכלשים בכד השם אינם מתחשבים

לשו אל החבהר לשי ועל השנים של רגשות האשמה על השתיקה שלי.

הם שנאידם

את דוד בוסקילה לא פגשתי עדו ,אבל אני בטוחה מאוד ש"יצא ממנו

בתיאירוה לש חינוד פתוח ,לש הליiדה במרכז ,לש אינידבידואליזם

מהשייי ,הוא היה ילד כל כד יצירתי שתמיד הצחיק אותנו כל כד  .אסתר

הוסתכלות על הצורד בסוציאלזיציה לשו לימוד ישתופי כצורך אנשרי

לוהדזי ,על אף הדיבוריס הגזעניים שבצלם גדלה ,הלשימה את לימודיה

לש ליידם ולש בני אדם לאינטראקציה .נעדר מהשיח שלהם מרכיב

בסמינר הויא מוהר.

בהקשר החרבתי ,הרידובי,

המעמדי הומגדרי )(. Coles, 1998

ההשפעה והכוח ששי לחברה השילiדה נול;ךה לתוכה ושבלעדיהם
ההוראה נעשית רחוקה ומנוכרת  .אד הכוחות החרבתיים של ההדרה
חזקים מו השיטות ,ואי-אפשר להתעלם מהם .מורות ללא מודעות

פלויטית חברתית נכלשות בעבדותן עם ליידם ממעמד נמוד בכל ישטה.

הערות

.1

הנ  1שה הפונט 1ת מתחליה את הלימור ביחדיות קטנות לש האות או לש

כך השיטה לש השפה כמכללו נהיית לעדו שיטה ,קצת יותר נעימה

ההבהר -

לילדים או לחלק מהם ,קצת יותר מעניינת וחווייתית ,אד טיבה יותר

כלומר רךר ההוארה היוז וזינרוקטיבי,ת מהפרט וזל הכלל ,הוציר המרמי

ללייד המעמד הבינוני והגבוה שגדלים במציאות אוידינית.

לש הגיהש הווז מבנה השפה השיוז פונטית )בשפות לוז פונטיות זה כמובן

לסיכום אני מציעה להוסיף לדיון על לימוד הקריאה את המרכיב

לש תעדוה חברתית ,ואני מציעה להוסיף להכשרת מוידם את ההכרה

בחשיבות ההשפעה הוכm

שיש לחברה שהילiדה נלות;ך לתיכה כדי

לעשות את ההוראה קרובה יותר ומנוכרת פחות .כאמור ,הכוחות

צירופים לשןה נונתים מילים ,צירופי מילים נותנים משפטים.

יצרר קשוי(  .חרסזנה לש הגישה הזז הזוז לשעתים קרובות לירים לומירם
וזת הקדו ומפענחים נכןו וזך אינם מבינים זכה הם קוארים  .חסדיי השיטה

מוזמינים שההבנה בתאו עם הפענ,m

וזך לעתים קרוובת הקידוזה נשאהר

מכנית .

הג 1שה הנלובל 1ת נוצהר מותך ביקורת על הגישה הפונטית ,לופיה רכישת

החברתיים לש ההדהר חזקים מן השיטית ,ואי אפשר להתעלם מהם.

הקריוזה כמו רכישת שפה מרוברת חייבת להיות משמעותית  .הררך

גם בחיניך ,הוכחות החברתיים החזקים לש החבהר פועלים למקם את

היחירה ללמר ילרים לחפש משמעות בקריוזה היוז להתחיל בהורוזת

הילדים במקום שנולדו בו .לעדתי צידד ,להכשיד את המורות לארית

יחדיות משמעיmו,ת כלומר מליים וזז משפיסם וזו פסקוזות קצר.m

את הכוחות האלה ,לזהות אותם ,להבין אותם ומתוך כד לפעלו נגדם
למען שינוי הקייס .אני חשובת שהוספת מרכיב של תדועה חברתית,

בגיהש

זז ילרים לומרים לקרוא תבניות לשמות לש מליים .הם מבחינים ביניהן
על פי הבתנית לשהן עול פי סימני וזורך וצוהר .בלשב שני מלמידם וזותם
לפרק את המילים למרכיביהן וליצזר מילים חשרות בעזרת הפירוקים

מעמדית ,מגדידת ואתנית תביא לדיי שיניו משמעותי בהישגיהס של

)ל"יטף" עוברת על פי גישה זו(.

תלמידיס הבאיס מקביצות שבשלוי החבהר .

על הנישה הפס  1כו-לשונ  1ת מבוססת ישטת השפה כמכללו ,הויא עזסקת
בהדווזת השפה ככלל לוז רק בקיראה )חזמסקי יוגזצקי( .סענתה השירקוזה
הותכיבה ,כמו השפה הרבורה ,הן פונקציות של תקשזרת ,ובהקשר הז הן

טופו של הטיפור האושו
כשחזרתי לבאר שבע אחרי חמש-עשהר שנים ,הייתי מפקחת צעירה

על גני ילדיס .פגשתי בהרתגשות רבה את המוהר רחל ,שהיתה אז כרב

צירכות להילמר .שיטת השפה כמכללו רומה בחלקה לגיהש הגלובלית ,
אך היוז הוסיפה נרבכים הקשורים לפליוסופיה לש ההוראה :רוזיית הליר
במרכז ,אריית ההקשר החברתי פלויטי בחיי הליידם ובמציאות הסובבת
וזותם .הגישה הפסיכו-לשונית מתייחסת להתפתחות שפה ברוזייה  mבה

מפקחת .מילות התידה שלי היו עילגות ביחס לזיכרונות המתוקים

יותר )ועל כן השם ייהשפה כמכלול"( .היוז עוסקת בהתפתחות שפה בכל

והחמים שהיו לי ממנה עדו מכיתה '.ב גם את המורה יהוהר ,השיה

הגליים על כל מרכיבהי )הקשבה ,ריבור ,קיראה ,כתיבה( ווזינה ממוקרת

~ J

• '

• J

רק כהקניית ראשית קריאה כמו שתי הגישות האחרות .הגישה הפסיכו"

לשונית כאה לידי כיטוי כשיטת "השפה כמכלול" ומתייחסת ללמידת שפה
גם בכיתות גבוהות יותר כלמידה פונקציונלית בתוך הקשיים תקש ודתיים
רב"תחומיים.

את מה שנראה למורים טוב בכל הגשיות .בגישה זו סביבת הלימוד מובנית
כסביבה הוליסטית ,בעלת גידויי קדיאה וכתיבה רבים .הילדים יכלוים

לכתוכ בחופשיות .ואז מתקנים את שגיאותיהם  .הם חשופים לספיים רבים
ולהזרמנויות של קריאה וכתיבה תוך משחק רלוונטי להם .עם זה .הם
גם מקבלים הודאה מסודרת ודידקטית של מרכיבי השפה הכתובה בדדך
פונטית.

בין תומכי הגישה הפונטית לבין תומכי הגישה של השפה כמכללו יש
חילוקי דעות מהותיים בנושאים הקשודים ללמידה ולמקומם לש הילרים
בה .גם בכיתות שנעשה בהן ניסיןו לאיזון .כלומר שימוש בכמה שיטות או

במינונים שונים שלהן .ניתן להבחז על מה מושם הדגש ומהי הפיליסיפיה
העיקרית המובילה את המררים.
"טיפוח כשירות אוריינית" .משרד החינוך .לשכת המינהלת הכללית .גוף

אני מתייחסת לגרסה הקירמת של "כלי סירית" שעל פיה נמדדו תוצאית.
הגרסה הנוכחית של "בלי סורות" השתנתה מאיד .אך עריין אין ממצאים
על תוצאות הישגי הקריאה בגרסה זו .הנתונים הקיימים נמררי על פי
הגרסה הקורמת שהיתה במהותה פונטית.
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