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            """"השפה העברית בעיד� הגלובליזציההשפה העברית בעיד� הגלובליזציההשפה העברית בעיד� הגלובליזציההשפה העברית בעיד� הגלובליזציה""""סקירה על הספר סקירה על הספר סקירה על הספר סקירה על הספר     � � � �     """"עבודה עבריתעבודה עבריתעבודה עבריתעבודה עברית""""

        ויויא� בורשטיי�ויויא� בורשטיי�ויויא� בורשטיי�ויויא� בורשטיי�: : : : עורכת משנהעורכת משנהעורכת משנהעורכת משנה    ;;;;נאוה נבו ועלית אולשטיי�נאוה נבו ועלית אולשטיי�נאוה נבו ועלית אולשטיי�נאוה נבו ועלית אולשטיי�: : : : עורכותעורכותעורכותעורכות

        חחחח""""תשסתשסתשסתשס, , , , ירושלי�ירושלי�ירושלי�ירושלי�, , , , ניברסיטה העבריתניברסיטה העבריתניברסיטה העבריתניברסיטה העבריתהאוהאוהאוהאו, , , , ל מאגנסל מאגנסל מאגנסל מאגנס""""ש יש יש יש י""""הוצאת ספרי� עהוצאת ספרי� עהוצאת ספרי� עהוצאת ספרי� ע

  

  וי��ר שוש� ברוש"ד

        184184184184����189189189189' ' ' ' עמעמעמעמ, , , , טטטט""""תשסתשסתשסתשס, , , , 40404040גיליו� גיליו� גיליו� גיליו� , , , , טיי�טיי�טיי�טיי�בעריכת רות בורשבעריכת רות בורשבעריכת רות בורשבעריכת רות בורש, , , , """"חלקת לשו�חלקת לשו�חלקת לשו�חלקת לשו�""""הסקירה פורסמה בכתב העת הסקירה פורסמה בכתב העת הסקירה פורסמה בכתב העת הסקירה פורסמה בכתב העת 

        

  נקודת מבטנקודת מבטנקודת מבטנקודת מבט

 ,במדינת אריזונהשסקוטסדייל לשלחה לי את הספר , ר רות בורשטיי�"ד, עורכת כתב העת

ש� לימדתי , ינג'מה שרואי� מכא� או מבייג. כדי שאכתוב עליו סקירה, למקו� מגוריי בשנה זו

השפה העברית בעיד� "פר הסעל  לא דומה למה שהייתי כותבת באר�, בשנה הקודמת

    ."הגלובליזציה

  

        וכ�וכ�וכ�וכ�תתתת

�העברית ; מבוא: הוא מכיל ארבעה חלקי�. בד' תוכ� ענייני� מבטיח תנפרש אסופת המאמרי

�דשות להוראת עברית כלשו� תכניות לימודי� ח; חברתיי� ולשוניי�, מהיבטי� תרבותיי

  . הרהורי� על מצבה של העברית בישראל ובתפוצות; נוספת

 מז� מיוחד ציהחיה גלובליזהעברית  .הכותרות של המאמרי� מעוררת סקרנותמניפת 

מה  .ני שהעול� התכוו� לכפר גלובליהרבה לפ ,כבר הרבה מאוד שני�מרתקת ולוקליזציה 

  ?התחדש בעיד� הנוכחי

        

   מחברי�מחברי�מחברי�מחברי�רשימת הרשימת הרשימת הרשימת ה

, לרפא�אליעזר ב�, עלית אולשטיי�, נאוה נבו: היא לפי סדר הופעת� באסופה הנה. מרשימה

אילנה , תמר לוי�, רפאל ניר, שורצולד) רודריג(אורה , ניח� רוס, לוריי� אובלר, אשר�משה בר

, נחמה ברס, מירה אוא�, שמואל פירלס, טובה שמעו�, קולקה�שושנה בלו�, עפרה ענבר, שוהמי

 .לדרורי גניא, אהרו� דיטשר, אמי בוגני� ,רוביק רוזנטל, עלי ותד, הילה קובלינר, ארי�רונית ב�

� שנער+ ב, שנישאו בכנס בינלאומי עשרי� ושלושה מחברי� שמאמריה� מבוססי� על הרצאות

והמחלקה  ש מלטו� באוניברסיטה העברית בירושלי�"על ידי המרכז לחינו+ יהודי ע ,2004

  .לחינו+ יהודי ציוני של הסוכנות היהודית

ה בעיד� שפ"אסופת המאמרי� מבוססת על הרצאות שנישאו בכנס שהוקדש לנושא 

מה שאיפשר למאמרי� שוני� לעסוק ג� בחלקה , "מיקומה של העברית כיו�: הגלובליזציה
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ולאו דווקא לאור ההקשר הייחודי שהוצג , "מיקומה של העברית כיו�" –השני של הכותרת 

        ". השפה העברית בעיד�  הגלובליזציה: "בש� הספר

  

        היק'היק'היק'היק'

עמודי� מימי� ) ?ת בעיד� הגלובליזציהרגרסיה אופנסיבית של השפה העברי! ממש כ+(ה "ר

של מאמרי� שנכתבו  ברוב� תקצירי�, עמודי� משמאל לימי� באנגלית 114 �ו, לשמאל בעברית

מימוש מעניי� של , פ אקדמי בי� שתי שפות"שת. בעברית ומיעוט� מאמרי� שנכתבו באנגלית

  . עמודי� 329: ס+ הכל. בעיד� הגלובליזציהלשוני �דו ספר

        

        ????בשפה העברית בעיד� הגלובליזציהבשפה העברית בעיד� הגלובליזציהבשפה העברית בעיד� הגלובליזציהבשפה העברית בעיד� הגלובליזציה    חדשחדשחדשחדשהתהתהתהתמה מה מה מה 

   :חדשותוהרי עיקר ה

�משלבית �של שפה רב, הרטוריקה של העברית הציונית מקבלת צורה מורכבת של שפת כלאיי

)multiglossia (גישה . הנותנת ביטוי לקהילות דיבור שונות �דוברי השפה נוקטי

  ; )רפאל�ב�(קוסמופוליטית 

בעול� . האנגלית איננה עוד שפה זרה, מיוחד ועצמתיהשפה האנגלית בישראל זוכה למעמד 

 linguaזוהי ה. היהודי שמחו� לישראל השפה העיקרית שיהודי� מדברי� כיו� היא אנגלית

franca  �מי שתור� היו� לנוכחות העברית בתפוצות היא התפוצה . של היהודי� בעול

 ;)שורצולד�רודריג(אנגלית לדוברי העברית יש התבטלות עצמית מפני ה ;)רפאל�ב�(הישראלית 

חל כירסו� במעמדה של של העברית בקהילות יהודיות בעול� וניכרי� גילויי� של היחלשות 

 �  ;)גניאל, דיטשר, בוגני�, נבו(ההישגי� וירידה בהנעה ללימודי

ישראלית ועכשווית , צות הברית חלה במוסדות לימוד שוני� תזוזה מהוראת עברית מודרניתרבא

  ;)אשר� בר" (שפת מורשת", "קודש שפת"להוראת 

) leveling(הביאו ליישור , הקיטוב החברתי יחד ע� מיזוג הגלויות, מפגש התרבויות בישראל

רוב ספרי הלימוד  ; המכנה המשות' הנמו+ בשימוש בלשו� הוא המתממש בעברית. מערכות

   ;)שורצולד�רודריג(אינ� ערוכי� להתמודדות הולמת ע� הלשו� המשתנה 

נאות העברית עוברת תמורות מעניינות המתבטאות בעיקר בתבחיני� לקבילות� המילו

  ;)ניר' ר(הלקסיקוגרפית של הערכי� ובהגדרות 

התפשטותה הרווחת . לשוניות�פועל יוצא של חיי� בעיד� הגלובליזציה הוא העניי� הגובר בדו

, ונות האישיי�היתר .של התופעה היא חלק מהשינויי� הבלתי נמנעי� החלי� בעול� גלובלי

�נבו ( לשוניות�החברתיי� והתרבותיי� גוברי� על החסרונות של דו, הקוגניטיביי�, הכלכליי

   ;)ואולשטיי�
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 �  בישראל ובעול� פותחו בשני� האחרונות תכניות לימוד של השפה העברית כשפה שניזרה עבור תלמידי

  

השפה העברית כשפה  בישראל ובעול� פותחו בשני� האחרונות תכניות לימוד של

; שמעו� ופירלס; ותד; קולקה�בלו�(שנייה וזרה עבור תלמידי� במערכות החינו+ 

  ;)קובלינר; ארי� ברס וב�, אוא�; נבו

אפשר . קשה לבחינה ומבלבלת, העברית בפי דובריה משקפת התרחשות כאוטית

לעצמה במידה כזו שמדובר בשתי �שהעברית הישראלית מתרחקת מ� העברית

העברית הישראלית מתרחקת ממקורה השמי והופכת לבליל של . ונותשפות ש

  ; )רוזנטל(השפעות שהעברית השמית היא רק אחת מה� 

  

. היא לא של א' אחד[...] השפה העברית : "מתנגני� בי משפטיו של עמוס עוז, שוב חוזר הניגו�

באור " ("יו��קשה לשיחת יו�, קשה לחקירה מדעית, קשה לכתיבת סיפורי�, שפה יפה וקשה

  ).26' עמ, 1979, ספרית פועלי�, התכלת העזה

  

�  מגמותמגמותמגמותמגמותוווו    תפיסותתפיסותתפיסותתפיסות ,,,,דילמותדילמותדילמותדילמות    ,,,,קונפליקטי�קונפליקטי�קונפליקטי�קונפליקטי

בכשירות , כלומר, יש התומכי� במדיניות רב לשונית בישראל? איזו מדיניות חינו+ להפעיל

בשפתו של " (הו� תרבותי". בערבית ובשפות אחרות, באנגלית, לשונית טובה בעברית

 ת שלליברלי�אונה מכני� זאת בשפ ,)ב� רפאל" (הו� לשוני"ו) י בורדייההסוציולוג הצרפת

בלשני� ומומחי� בחינו+ מכני� זאת " לשוניות� דו"או " רב לשוניות" .הקפיטליז� החדש

על השפה העברית כשפה מקומית ועל התרבות , לדעת אחרי�, גישה כזו מאיימת. לשוני

�  . העברית בישראל ובעול

 Transnational" (לאומי�� תפוצה חוצת"ו עברית ללמד בעול� באיז: קונפליקט אחר

Diaspora בלשונו של ב��ללמד ? )רפאל � ,"שפה תקשורתית" ,עברית עכשווית ומודרניתהא

ל "לשו� חז, לשו� המקרא(עברית של המקורות , עברית קלסית :או ללמד שפת מורשת ותרבות

  .ג� למחלוקת בנוגע לשפת התפילהזרועותיו הקונפליקט פושט ? )ולשו� הטקסט הרבני

ואגב  ?)אשר�בר( סית להוראת העברית המודרניתהא� להקדי� הוראת עברית קל: אחרת דילמה

להט החרדי� לטהרנותה של השפה העברית פינה את מקומו , עברית ישראלית ומודרנית

 �, הפונולוגי –לבלשני� פרגמטיסטי� המתארי� את השינויי� שחלו בהיבטי� הלשוניי

כשהשתת� באירוע ברוח  4היה ב	 ] ישראלית ולאב אמריקאי �ב	 לא[ פלאפ דניאל: 	 מכא	הנה סיפורו

כשניגש אליו אחד . חולצה משובצת וכובע בוקרי�, הוא לבש מכנסי בוקרי�. הבוקרי� האמריקאי�

ג� אימא שלי ? אתה יודע: "ענה לו דניאל, ממארגני האירוע והתחיל לשוחח אתו באנגלית במבטא טקסני

  ".ת עבריתמדבר
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. לשוניי� של העברית בהקשרה החברתי�ובהיבטי� החו� –הלקסיקלי והסמנטי , המורפולוגי

  . )רוזנטל, שורצולד�רודריג(כל זאת לא בלי כאב 

 �כנית לימודי� ולהתאמתה לצרכי� של נוגעי� למדיניות לשונית בקביעת תלבטי� אחרי

ולהנעה של ) שוהמי וענבר, לוי�, ותד, קולקה�בלו�( חברה רב תרבותית כישראלשל תלמידי� ו

�, נבו, פירלס, שמעו�( ילדי� ונערי� יהודי� הלומדי� עברית כשפה זרה במקומות שוני� בעול

   .)קובלינר, ארי� ב�, ברס, אוא�

�אילו , )רוס(ללמד קורא מודרני טקסט רבני  אי+: שאלות ודילמות נוספות שמעלי� המחברי

סיכויי� וסיכוני� , )ניר(מיי� הראויי� להיכלל במילו� ימילי� ראויות להיחשב כערכי� לגיט

  ?)קולקה�בלו�נבו ואולשטיי� וכ� ( לימוד של שפה זרה להול� עיתוי  וומה ,לשוניות�בדו

 �מציג הרהורי� בקול אישי על מצבה ועל עתידה של "השער השלישי של אסופת המאמרי

�חרדה , דה של הלשו� העבריתדאגה לעתי: חרדות והרבה דאגות". העברית בישראל ובעול

באשר להשפעתה של העברית דאגה , חשש משינויי� מדרגה שנייה, "עברית הישראלית"ל

� ,"היעדר", "סול� עדיפויות", "מעמד ירוד", "נסיגה"מילי� כמו . הישראלית על העברית בעול

  . שיח משברירוקמות  "פניקה", "חסר"

   � � � פרימההשתלט על תהליכי ניסיו� לה יעילה ליקמטפור

  

        ודוגמאות למחשבות שעלו בדעתי בזמ� הקריאהודוגמאות למחשבות שעלו בדעתי בזמ� הקריאהודוגמאות למחשבות שעלו בדעתי בזמ� הקריאהודוגמאות למחשבות שעלו בדעתי בזמ� הקריאה    ,,,,מה מש+ את תשומת לבימה מש+ את תשומת לבימה מש+ את תשומת לבימה מש+ את תשומת לבי

� לשונית ולתכניות לימודי� רב�ביחס למדיניות דו ,מציעי�ומומחי� הפער בי� מה שחוקרי� . א

עמדתי על כ+ . לבי� המדיניות הלשונית הננקטת בפועל על ידי הממסד, לשוניות�תרבותיות ורב

�136' עמ, 2007, אביב� אוניברסיטת תל –הוצאת רמות " (אוריינות בישראלמצב ה"ג� בספרי 

135.(  

זה של שיתו' פעולה כפי שכיניתי צירו' , "פרקטיקה�תיאו("הדיאלוג בי� תאוריה לפרקטיקה . ב

 דיאלוג שמציגה נאוה"). שטח"מומחי� ב, פרקטיקני�מומחי� אורטיקני� לבי� בי� מומחי� ת

  .בשיתו' המורי�, להוראת עברית כלשו� נוספת בגיל הר+ בתפוצות" ני�ניצ"תכנית  נבו בתיאור

בגישה המדגישה את מרכזיות� של הסוגות " עברית"של תכניות הלימודי� בהתמקדות . ג

גישת . הבנת הנקרא והבעהובהוראת , כשפה ראשונה ושנייה בהוראת השפה העברית) אנרי�'ז(

�וג� האופנויות , הסוגות נפרצות ומעורבות ,ענפר שבו הסדר הסוגות עושה סדר מלאכותי בעול

, כתובה לשו� ,י�אנר'ז, שיח מקופלי�עיד� הגלובליזציה של טקסטי� העכשוויי� ב. מתרבות

הטקסטי� . עושר של עיצוב ומגוו� צורות של ייצוג ותקשורת – י�צבע, תנועה, קולות, תמונות

�עד כמה אנחנו מומחי� למה . ההבנה וההבעה משתני� ג� ה�, תהליכי הקריאה, משתני

אי+ זה אמור להשפיע על שיטות חדשות של הוראה ושל  ?שקורה בעול� הדיגיטלי הזה

   ?לומדיה וחוקריה, בי� דוברי השפה העברית אינטראקציה
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 קוראי�סטודנטי� ו מצפי� "עיד� הגלובליזציההשפה העברית ב"ש� הבספר הנושא את . ד

  ). וובליוגרפיה ולא רק ביבליוגרפיה(מקווני� באינטרנט  למקורות מידע, ובעול� רבי� באר�

לי נראה  ,המובעות בקוב�ומודאגות גוד לדעות ספקניות בני: משפט של אופטימיות .ה

 �שעיד� הגלובליזציה מספק יגשרו על פערי� בי� שפת הקודש הנלמדת והאמצעי� שהחיבורי

 � גישה המוכרת כ .ללא הפסק תבקהילות יהודיות בעול� לבי� העברית הישראלית המתחולל

connectivism ")� .ולא חריגי� נואנחנו לא לבד. ועוד משהו. לכ+" תדאג") ?"חיבורי

. של האנגלית מאיימת כיו� ג� על שוחרי השפה האנגלית) קצ' עמ, רוזנטל" (חרדת ההיעלמות"

ת כפי שמציגי� זא, מאיי� על לכידותהומתפקדת באופ� שהאנגלית קולטת מכל השפות 

י אאנחנו יכולי� ללמוד משיח החרדה האמריקאולי . לאחרונהכא�  במחקרי� ובתקשורת

  .ומהמענה התבוני לקולות אלו

   

        על מה הייתי רוצה לדעת עוד על מה הייתי רוצה לדעת עוד על מה הייתי רוצה לדעת עוד על מה הייתי רוצה לדעת עוד 

בערו� טלוויזיה . השפה העברית בקרב קהילות של נוצרי� בעול� רכישתעל התפשטות  ▪

על ] ר בפיניקסישראלי המתגור[אל מרצה אורי הר כבלי� ואינטרנט, באמצעות לוויי�המשדר 

זו תופעה גלובלית . ובעול�בארצות הברית צופי� בתכנית  מיליוני אנשי�ו, השפה העברית

. ASUבאוניברסיטת  על כ+ בימי� אלו עבודת דוקטוראטכא� כותבת  Pat Power. מובהקת

�  ? תופעהה מה� ההשלכות של? מה� המניעי� של הלומדי� ?נוספי� "גיבורי�" לתופעה זו הא

▪ �הא� יש מקומות בעול� שממשי� את הפלטפורמה . על למידה מתוקשבת נתמכת אתרי

הא� נערכי� מחקרי מעקב על תכניות ? הטכנולוגית ואת הפדגוגיה הנלווית לה בהוראת עברית

הא� מנצלי� את אמצעי התקשורת המשוכללי� ליצירת סביבות למידה ? לימוד מסוג זה

  ? וברות עברית בתפוצות השונותהמחברות בי� קהילות ד

 You" הסרט הא� בעקבות. על חדירת מילי� עבריות לשפות אחרות בשני� האחרונות ▪

don't mess with the Zohan" " =)הזוה� �סרט המוקר� השנה ברחבי , ")אל תתעסקו ע

� הבהברה האחרונלעיל ובצירה במ" (זיקפה"כמו למשל , מילי� עבריות נוספותיאמצו  , העול

☺(?  

, באתרי� השוני�לה מה קורה . עילית�לטכנולוגיות העברית בעיד� הגלובליזציה בהקשר על ▪

�במחשב  בהודעות דואר אלקטרוני, במסרוני�, באתרי לימוד של השפה העברית ברחבי העול

�  ? ובטלפוני� ניידי

▪  � על שו� התבססות� על � TECHST(, "סטי�ט6"שאני מכנה בש� , חדשי�על טקסטי

� על פני מסכי� ולא על פני דפי� י'אימאזשפה ולבת והיוצרי� אוריינות עברית מש, )הי טקה

   .ספרי�ב
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" פלש"ה על חוגי� לתרבות עברית ולשפה עברית במקומות חדשי� שעיד� הגלובליזצי ▪

�סטודנטי� מצטייני� הנושאי� ש� לומדי� בחוג לתרבות ולשפה עברית  .ינג'מת בייגדוג, אליה

� עבריסיני וש ,�מה . קוראי� וכותבי� עברית וספרות עברית או ספרות סינית בעברית, מדברי

  ?קורה כשיוצקי� תרבות סינית ליצירה בשפה העברית

  

        כיסויכיסויכיסויכיסוי

רלוונטיי� לעיד�  ,מילי� ומבעי� בעברית משלבתהספר הייתי  העטיפה האדומה של בעיצוב

, גלוקליזציה, קדימו�, חברת הזנק, תוגמי, תקשורת המוני�, מסרו�, לסמס, למשל, הגלובליזציה

� עולמיות או כל�להדיר וכלל, להכיל, שמעלמַ , להנכיח, להנציח: משהו כמו�ומילי� אקדמיות

  ]. גלובליזציה[= עולמיות 

  

�        המלצה לסיו�המלצה לסיו�המלצה לסיו�המלצה לסיו

למי שעוסקי� בחקר השפה העברית ובהנחלתה באר� ובעול� נכו� ספר מעניי� ומקי' המספק 

על תכניות לימוד ועל , על הוראתה במקומות שוני� בעול�, תתמונה על מצב השפה העברי

  .סוגיות ודילמות שמעסיקות את חוקריה ומלמדיה

  

  

  

  סטודנטי� סיניי� קוראי� עברית על שפת האג� קבוצה של

  .וי'&שוש	 ברוש: צילו�. 2006יוני . ינג'באוניברסיטת בייג

  

  

  


