
 לרב־לשונירת? מחד־לשוניות
בישראל הלשוני החינוך מדיניות

ספולסקי ודב שוהמי אילנה

הקדמה

 ארץ כמו במאפיינים מזו זו השונות קבוצות ממיגוון מורכבת הישראלית החברה

 נחשבות הערבית וגם העברית שגם אף ועוד. אידיאולוגיה דת, שפה, מוצא,

 ומהעדפה מהגמוניה נהנית שהעברית הרי ישראל, במדינת רשמיות לשפות

 שכן רשמית, שפה של ממעמד נהנית רשמית, שאינה אף על אנגלית, ברורה.

 ממשלתיים, מסמכים דרכים, )שלטי הרבים ברשות לעין מאוד בולטת היא

 ובעולם העסקים בעולם לרוב ומשמשת במטבעות( כיתוב המטבע, שער פרסום

 בין־לאומית כשפה האנגלית אל נקשרים מאוד חיוביים וערכים גישות האקדמי.

 ואף בעברית, מתחרה היא שלעתים כך כדי עד עולמית, פראנקה וכלינגואה

.Shohamy and Donitsa-Schmidt, 1997) עליה שתאיים חשש קיים )

 ,19ה־ המאה בסוף ישראל באח שהחלה מדוברת, כשפה העברית תחיית

 ״אומה לזהות: השפה את שהשוותה איתנה, ציונית אידיאולוגיה חדורת הייתה

 מאמרו ראה ,20ה־ במאה בעברית הדיבור ראשית )על אחת״ שפה — אחת

 ולשונית, לאומית אחדות עודדה זו אידיאולוגיה זה(. בכרך יזרעאל שלמה של

 שפות במיוחד שלהם, הבית לשונות את לשמר החדשים העולים מן ומנעה

 אירופה, מזרח יהודי של כשפתם נתפשה יידיש למעשה, יהודיים. ואתנולקטים
 המדוברת העברית של תחייתה כך, העברית. אל במעבר העיקרית כמתחרה

 שפות כולל העולים, של הבית לשונות אובדן בדמות כבד מחיר גבתה

 של הבית לשונות ולאדינו, יידיש יהודית־ערבית, כמו יהודיים ואתנולקטים

הפכה מכך כתוצאה רבים. וספרדים אשכנזים מזרח־תיכוניות, מארצות יהודים

ץ החינוך משרד בחסות המחברים שערכו פרויקט על מתבסס המאמר *  השנים ב

.1999a ,Spolsky and shohamy ראו זה למאמר להרחבה .1996-1993



 הידועה שפה אנגלית, בתוספת — לחד־לשונית היהודית הישראלית החברה

 את שאפיין התלת־לשוני, הדפוס את ואיבדה - האוכלוסייה מן גדול לחלק

 גברים(, עבור )בעיקר בכתובים לקריאה עברית הגולה: שנות לאורך היהודים

,Spolsky and Shohamy) המקום ושפת לשיחה, יהודיים אתנולקט או שפה

1998.)

ומחיר יסוד הנחות

 (,Shohamy, 1994)והנחות מיתוסים על התבססה החד־לשונית האידיאולוגיה

כי: שכנוע מתוך מצטברת, ולא חלופית שפה מדיניות שהצדיקו
שלהם. האם לשונות את יזנחו אם רק עברית ללמוד יצליחו העולים •

חדשה. לאומית יהודית זהות מיצירת בלתי־נפרד חלק היא העברית רכישת •

 אם יואט שקצבם וחיברות, תירבות לתהליכי מפתח הוא העברית לימוד •

להתקיים. להוסיף הגולה חיי ולזיכרונות העולים לשפות יתאפשר

היהודית. התפוצה יוצאי כל בין ותשווה תאחד העברית •

לאומית. בחד־לשוניות תלויה לאומית אחדות •
 על איום תהווה הלאומית, הזהות את תחליש האחרות״ ״השפות שימור •

בדרכה. ומכשול הציונית האידיאולוגיה

ערך. נטולות העולים שפות •
קליטתם. את תאיץ העולים על העברית כפיית •
 השפה צורכי כל את בלבד. ולאנגלית לעברית חשיבות תינתן הספר בבתי •

בקלות. להשלים ניתן האחרים
הזהות על כאיום נתפשות הרחב, העולם שפות גם כמו מקומיות, שפות •

הלאומית.
 בשפה מלאים חיים להפיח שהצליחה בכך מטרתה את השיגה זו אידיאולוגיה

 למודרנית שהפכה שפה של נדיר מקרה ;בה דיברו לא זמן הרבה שבמשך

 והתבטא גבוה היה המחיר זאת, עם הדרושים. התפקידים רוב את למלא וחזרה

רבים: בתחומים
הלאומי. הלשוני במצאי לירידה הביא השונות האם לשונות אובדן •
 שפות ידיעת וחסר ברובו חד־לשוני יהודיים, ישראלים של צעיר דור צמיחת •

נוספות.
 את יותר עוד וצימצם אחרות שפות ללמוד ברצון כירסם בעברית היתר דגש •

האומה. של הלשוני המצאי



בה שולט שאינו שמי כך לחברה, שייכות של לסמל הופכת עברית ידיעת •
שייך. לא —

הבאים. לדורות העברתן ומניעת היהודית המורשת שפות אובדן •

 גשר לשמש שיכלה הישראלית, בחברה חשובה שפה ערבית, הוראת הזנחת •
באזור. הערבית הקהילה אל

 מיומנויות להזנחת הביא עברית בהוראת האידיאולוגיים המרכיבים על הדגש •

העבודה. במקום הדרושות אחרות תקשורת

 היותר, לכל או, לחד־לשונית הפכה רב־לשונית, פעם שהייתה אוכלוסייה כך,

והידלדל. הלך הלשונות של הלאומי המצאי דו־לשונית.

נוכחיים דפוסים

 המתעקשות בחברות ״אפילו (,Crowley, 1996)קראולי שציין כפי זאת, עם

 למעשה הלאומית, הזהות מן כחלק חד־לשונית אידיאולוגיה על־פי מדיניות על

 העולם, לשונות או המקום שפות אם בין אחרות, שפות של קבועה השפעה יש

 שפות של השפעות למנוע מדינות של התעקשותן כך, עימן. מתמיד וערבוב

 קבוצות שכן בלבד, השטח על־פני מצליחה לתחומיה, פלישה בהן ולראות זרות

 שלא המקומיות שפותיהן ועל זהויותיהן על שומרות רבות אתנו־לינגוויסטיות
בפומבי״.

 מאשר אידיאולוגיה יותר החד־לשונית המדיניות הייתה בישראל גם כך

 אתנו־ קבוצות ממספר רב־לשוניות של ביותר מורכב דפוס בה ונוצר מציאות,

 בלתי־פוסקת הגעה ובעקבות עצמאותה, לפני עוד בישראל שחיו לינגוויסטיות
,Spolsky and Shohamy) ושוהמי ספולסקי רבות. ממדינות עלייה גלי של

 העברית עם להשלים המסרב התנגדות״ כ״דפוס הדפוס את הגדירו (1999
חד־לשונית. אידיאולוגיה ועם היחידה כשפה

 כשירות בעלי הם איש 4,500,000ש־ היא ההערכה אמנם דבר, של בעיקרו

 בחברה הן אף מיוצגות אחרות שפות מעט לא אך בעברית, פונקציונלית

 תחילת כמו רבים וחברתיים פוליטיים אירועים כך, על בנוסף הישראלית.

 של גדול מספר של ארצה עלייתם הגלובליזציה, התרחבות השלום, תהליך

 לדפוס משמעותית תורמים כולם — לישראל זרים עובדים ונהירת רוסית דוברי

 הערבית, מצד העברית של לחד־לשוניות התנגדות כן, אם קיימת, הרב־לשוני.

 באנגלית להתחרות גם כעת נאלצת והעברית אחרות, ושפות היידיש הרוסית,

Spolsky and על דלהלן)המבוססת הטבלה תחומים. של והולך גדל במספר



Table 1 :19993 ,Shohamy, 4 עט׳  הרחב השפות מיגוון את מציגה (,3-

החד־לשונית. לאידיאולוגיה התנגדות כיסי והיוצר בישראל כיום המשמש

שפה

עברית

 פלסטינית ערבית

רוסית

 יהודית מרוקאית ערבית

 רומנית

 יידיש

צרפתית

 יהודית עיראקית ערבית

אנגלית

 וספרדית לדינו

 פולנית

גרמנית

 חדשה יהודית ארמית

 יהודית פרסית

 הונגרית

אמהרית

 יהודית תימנית ערבית

בוכרית

 יהודית תוניסאית ערבית

 יהודית גרוזינית

 יהודית טאטית

 יהודית טריפוליטנית ערבית

 בולגרית

טורקית

הי שפות ת מר ת) ר( הודיו כ  ו

 תיגריניה

איטלקית

דוברים' מספר

4.510.000

910.000

800.000

250.000

250.000

215.000

200.000 

110,000 

100,000 

100,000 

100,000 

100,000

77.000

60.000 

60,000 

60,000

50.000

50.000

45.000

45.000

40.000

30.000

20.000 

20,000 

18,000 

10,000
10,000

הערות

 שנייה שפה כדוברי 500,000 עוד

 הרשות בשטחי 1,600,000 עוד

הפלסטינאית

40 גיל מעל

40 גיל מעל

 זרה כשפה אנגלית כולל

55 גיל מעל הם לדינו דוברי

40 גיל מעל רובם

50 מעל סבילה בידיעה 000,

50 גיל מעל

40 גיל מעל

.1983 של האוכלוסין מפקד ועל Grimes, 1996 על מבוסס1



5,000 ישראלית סימנים שפת

ברזילאית בעיקר 5,000 פורטוגזית

ערבית גם דוברים 3,000 צ׳רקסית

ערבית שנייה: שפה 3,000 ארמנית

3,000 הולנדית

לא־יהודים כולל 3,000 יוונית

3,000 סרבית

3,000 צ׳כית

זקנים 2,000 יהודית ברברית

ערבית שנייה: שפה 200 2סורית( )אשורית, ארמית

שון כנראה שנכחדה ל ?35 יהודית יוונית

הערכה אין )״ספרותית״( סטנדרטית חדשה ערבית

? יידית סימנים שפת

 המתחרות השפות

אנגלית

 70ה־ בשנות עולמית. פראנקה כלינגואה והולך מתבסס האנגלית של מעמדה

 מעמדה האנגלית: של הגלובליזציה תהליך תוצאות לעין בלטו המוקדמות

 בנוסף ורב. הולך בה לשליטה והביקוש התרחבו בה השימוש תחומי התחזק,

 שפת גם היא האנגלית ולתיירות, לחינוך למדע, לעסקים, הגישה שפת להיותה

 אפריקה, בדרום בקנדה, הברית, בארצות ביותר, הגדולה היהודית התפוצה

 שהגיע אנגלית דוברי עולים של הרב למספר נוספים. ובמקומות באוסטרליה

 קבוצת היותם על בנוסף משמעותית. השפעה הייתה 1968 שלאחר בשנים ארצה

 סיפקו הם העברית, של במעמדה להתחרות יכלה ששפתה הראשונה המהגרים

 לאנגלית. למורים הפכו מהם ורבים השפה, של ילידיים דוברים של מלאי

 ילידיים דוברים הם בישראל תיכון ספר בבתי לאנגלית המורים מן 40%כ־

 לחץ אחרות. חינוך במערכות ורע אח לו אין הנראה שככל מספר השפה, של

 כיום יותר. צעיר בגיל אנגלית ללמד להתחיל הספר בתי על כפה ההורים מצד

 דואגים רבים הורים ג׳. בכיתה אנגלית ללמוד הספר מבתי 40%בכ־ מתחילים

 ודוניצה־שמידט שוהמי שערכו מחקר ילדיהם. עבור לאנגלית פרטיים למורים

ביותר החשובה כשפה האנגלית את מחשיבים עברית דוברי כי הראה 1996ב־

.Grimes, 1988־מ לקוח 2



 מדרגים ורוסית ערבית דוברי ואילו העברית, מן יותר חשובה לעתים לרכישה,

 אמארה מוחמד של מאמרו השווה עברית)לערבים, אחרי השני, במקום אותה

 ללשון והאקדמיה העברית, על תאיים האנגלית כי החוששים יש זה(. בכרך

 שעתיים או שעה להוספת תוכנית הצעת לגנוז החינוך שר את שכנעה העברית

ספר. בתי במספר באנגלית תכנים הוראת של

ערבית

 ורואים ובחברה הספר בבתי שונים( הערבית)בדיאלקטים את משמרים הערבים

 ,Shohamy and Donitsa-Schmidt) קבוצתית זהות לגיבוש עיקרי כלי בה

 בה ורואים לשפה חזקה קבוצתית נאמנות מפגינים ישראל ערביי (.1997

 גם וכך (Amara, 1986) דיגלוסים הם הערבית דוברי כל לזהות. עיקרי סמל

 מקובלת יחידה תקנית תת־לשון שבה בישראל, הערבית דוברות החברות כל

 משמשים מקומיים דיאלקטים של רב מספר ואילו פורמלי, ולשימוש לכתיבה

 מן רבות הושפעה הערבית־ישראלית הקהילה (.Ferguson, 1959) לדיבור

אט. אט אליה החודרת העברית,
,Spolsky; 1992 ,Koplewitz)וציבורי חינוכי לשימוש רשמית מוכרת ערבית

 דו־ ובעברית. בערבית דו־לשוניים כיום הם הישראלים הערבים ורוב (1994

 התעסוקה ואפשרויות הצעיר הגיל כאשר וגדלה, הולכת ערבית־עברית לשוניות

 שבהן ועכו, חיפה יפו, כמו בערים לכפרים. מחוץ העברית רכישת את מעודדים

 ברמה בעברית שליטה ומתבססת הולכת ליהודים, ערבים בין הדוק מגע מתקיים

 לומדים ביפו ערביים ילדים מספר הערבית. בשימור פגיעה במחיר אף גבוהה,

 לומדים ערבים ילדים שבהם מקרים גם וקיימים יהודיים ובגנים ספר בבתי כעת

 הרבה המוטיבציה הספרותית. לערבית כלל נחשפים ואינם יהודיים ספר בבתי

 אין שבישראל העובדה בעקבות גם מתקיימת ערבית חשבון על עברית ללימוד

 להכשרת מוסדות קיימים בערבית. ללמוד אפשר שבהם אוניברסיטאיים מוסדות

ערבית. היא ההוראה שפת שבהם מורים
 על איום מהווה אינה שפתם כמיעוט, ישראל ערביי של מעמדם בשל

 המדינות שפת היא הערבית בישראל היהודים בעיני העברית. של ההגמוניה

 ועדיין הקמתה מאז ישראל עם מלחמה במצב הנתונות השכנות, הערביות

 של שפתה זוהי הלאומית. הזהות על פוטנציאלי כאיום רבים בידי נתפשות

 אזרחיות זכויות לה יש המדינה הקמת שמאז ישראל, בתחומי מיעוט קבוצת

 גיס בה ורואים מפניה חוששים עדיין רבים ישראלים יהודים אך מלאות,

ללמוד נמוכה מוטיבציה מגלים בישראל עברית דוברי פוטנציאלי. חמישי



 ,Shohamy and Donitsa-Schmidt) שבלימודה ביתרונות מכירים ולא ערבית

 קידום לצורך עברית שבלימוד ביתרונות מכירים ערבית דוברי לעומתם, (.1997

 מורכבות סוגיות מעלה לא־יהודי מיעוט של שילוב והאקדמי. הכלכלי מעמדם

 לגלות הנכונות בבסיס עומד זה נושא היהודית. המדינה של לצביונה הנוגעות

 היהודיים לעולים המועבר שהמסר בשעה הערבית השפה שימור כלפי סובלנות

 שבאו היהודים רוב שלהם. המוצא ארצות לשפות נאמנות לגלות לא הוא

 ערבית של דיאלקטים בעבר דיברו אפריקה ומצפון התיכון המזרח ממדינות

 וללא השני, לדור ועוד, זאת שפתם. את לזנוח נקראו הם אך ראשונה, כשפה

 בתי מספר כי לציין יש הערבית. בשפה שליטה אין כמעט לשלישי, ספק

 המדוברת הערבית לימוד את משלבים תל־אביב, באזור במיוחד יהודיים, ספר

 לערבית עוברים ואז הביניים, חטיבת עד ג׳ מכיתה הפלשתינאי בדיאלקט

 תל־אביב. בעיר התלמידים מן 65% זו בתוכנית משתתפים כיום ספרותית.

 עיריית מצד רבה לתמיכה שזכתה ותלמידים, הורים מצד ביוזמה מדובר
תל־אביב.

רוסית

 מוסיפים בקירוב( העצמאיות)מיליון המדינות מחבר העולים מבין גדול מספר

 וליצור הישראלית החברה על להשפיע דיו הקבוצה, היקף ברוסית. להשתמש

 : Ben-Rafael, oishtain and Geist, 1995) שפה שימור של שונים דפוסים

1999 ,Donitsa-Schmidt ;1995 ,Zlatopolsky and Guri.) עיתונים ארבעה 

 שתי כתבי־עת. של רב מספר וכן בישראל כיום מתפרסמים ברוסית יומיים

 .1999 בבחירות בכנסת מושבים במספר זכו העולים את המייצגות מפלגות

 החלטה כל וללא ברוסית, ופרסומות שלטים להופיע החלו העלייה גל מתחילת

,Glinert)ברוסית שירותים לספק מקומיים משרדים החלו רשמית, מדיניות על

 השפה. החלפת תהליך בהאטת מאחרות יותר להצליח עשויה זו קבוצה (.1995

 אחר־הצהריים ותוכניות ספר ובתי רבים, חיים בתחומי הרוסית משמשת כיום

 עלייה שקיימת העובדה לאור במיוחד ומתרבים, הולכים הרוסית בשפה
ומתמדת. מתמשכת

ותיגריניה אמהרית

 הפער ותיגריניה. אמהרית מדברים והם מאתיופיה הגיעו עולים 75,000כ־

 מתקדמים יותר הצעירים ורק האיטית להשתלבותם הסיבה הוא הגדול התרבותי

.Barkon and Avinor, 1995)ועניין דבר לכל בה ושולטים העברית ברכישת )



ב שוהמי אילנה ד  ספולסקי ו

יידיש

 החינוך והוראה,במערכת דיבור כשפת היידיש את משמרים החרדים היהודים

 בנושא הרחבה ראה הסגורות. בקהילותיהם הדיבור כשפת וכן שלהם, הנפרדת

.1999a ,Spolsky and Shohamy אצל

הזרים העובדים שפות
 100,000 בין מונה לאחרונה רק לדבר החלו נוכחותה שעל נוספת קבוצה

 וממספר מתאילנד מרומניה, עובדים מהם רבים זרים, עובדים 300,000ל־

 יהיה אלה קבוצות בני של הלשוני גורלם אם לראות מעניין באפריקה. מדינות

 לארצות שבאו רבים זרים עובדים באירופה. הזרים העובדים של לזה זהה

 כלל ובדרך יחסית קצרות לתקופות ועוד( שוודיה הולנד, גרמניה, אירופה)כגון

 הפכו ולמעשה, קבע, למגורי שהייתם את הפכו הזמן עם עבודה, למטרות בגפם

 זמנית, עבודה לצורכי שבאו הזרים שהעובדים ייתכן בישראל, גם למהגרים.

 על ישמרו האם הלשונית, התנהגותם אחר לעקוב יהיה מעניין למהגרים. יהפכו

 העולים כיום, שלהי המאפיינים יהיו מה העברית, את ירכשו ואם לשונותיהם?

הזרים. העובדים כן לא אך באולפנים, עברית לומדים

 הזרים העובדים ושפות יידיש ותיגריניה, אמהרית רוסית, ערבית, כך, אם

 להתחרות כעת הנאלצת העברית, של המוחלטת ההגמוניה בפני בפרץ עומדות

 של לצמיחתה סימנים יש חיים. תחומי של והולך גדל במספר באנגלית
 לחצים לכנות שניתן במה רק לא ורב־תרבותית, רב־לשונית אידיאולוגיה

 בלחצים גם אלא העברית, של מוחלטת לשליטה המתנגדים ״מלמטה״

 מדיניות של ביסודה העומדת היא זו מציאות גיוון. המעודדים ״מלמעלה״

 החינוך משרד בידי שאומצה בישראל, הספר בבתי בחינוך״ ״שפה של חדשה

תשנ״ו(. ;תשנ״ה החינוך, )משרד 1996 בשנת

בחינוך״ ״שפה החדשה המדיניות
 ספר לבתי מתחלקים אלה ספר. בתי 2,500 על מפקח הישראלי החינוך משרד

 היא ההוראה שפת שבהם ולאלה (2,000) עברית היא ההוראה שפת שבהם

 על חלקית הנתמכים למערכת מחוץ ספר בתי כשישים גם יש (.500) ערבית

 המדינה של הממלכתיים הספר בתי העצמאות, הכרזת לאחר מדינה. כספי ידי

 ההוראה כשפת בעברית להשתמש המשיכו בה הדתיים הספר ובתי היהודית

ביידיש. להשתמש הוסיפו החרדים היהודים של הספר בתי התלמידים. לכל



 ימשיכו הערבי במגזר הספר בתי כי הוחלט המדינה של הראשונה בשנתה

 כשפה עברית לימדו הערביים הספר בתי ההוראה. כשפת בערבית להשתמש

 היהודיים הספר בבתי התלמידים מן 40%כ־ ג׳. או ב׳ מכיתה החל שנייה

 מספר ט׳; כיתה עד ז׳ מכיתה שנים, שלוש במשך )ספרותית( ערבית לומדים

 יותר, מאוחר בו וממשיך יותר צעיר בגיל ערבית בלימוד מתחיל יותר קטן

 והן היהודית במערכת הן התלמידים, כל למדי. מפוקפקת ההוראה הצלחת אך

 בכיתה מתחילים כלל בדרך העיקרית. הזרה כשפה אנגלית לומדים בערבית,

 לכך, בנוסף י״ב. כיתה עד אותה ללמוד ומוסיפים יותר, מוקדם אף לפעמים ד׳,

יידיש. או רוסית צרפתית, לומד תלמידים של מבוטל לא מספר

 החינוך, הספר)משרד בבתי הלשוני החינוך מדיניות להגדרת מסמך פורסם

 Shohamy)וספולסקי שוהמי שכתבו עמדה נייר על המבוסס תשנ״ו(, ;תשנ״ה

1994 ,and Spolsky ; פרופ׳ החינוך, שר הזמנת על־פי (1998 וספולסקי שוהמי 

 של כמדיניות החדשה השפה מדיניות את להגדיר ניתן רובינשטיין. אמנון

 ערבית, עברית, )יהודים: שפות שלוש ללמוד נדרשת קבוצה כל שכן ,3+

 הרב לעידוד מתייחם הפלוס ואילו ואנגלית(, עברית ערבית, ערבים: אנגלית;

 רב־לשונית מדיניות זוהי עולם. שפת או קהילה בית, לשון נוספת, שפה ללמוד
ועקרונות: הנחות מספר על המתבססת

רבות. אתנו־לשוניות קבוצות חיות בישראל •

נטל. ולא נכס הן מקומיות קבוצות של ושפות מהגרים שפות •
מידלדלת. ולא מצטברת קרן להוות עשויות שפות •

מרב־תרבותיות. חלק היא רב־לשוניות •

 וכד׳(. חינוכיות חברתיות, שונות)כלכליות, למטרות משמשות שונות שפות •

ולערבים, ליהודים בית לשונות הן וערבית שעברית שמכיוון היא המשמעות

 שפות הן ועברית ערבית כך, על בנוסף הספר. בבית להילמד אמורות הן

 השנייה. השפה את ללמוד קבוצה כל על ולכן וערבים, יהודים עבור אזוריות

 אותה ללמוד הקהילות שתי על ולכן עולמית פראנקה לינגואה היא האנגלית

 למטרות נדרשות נוספות שפות מיגוון ותקשורתיות. עסקיות אקדמיות, למטרות

 הזהויות על שמירה המורשת, עם קשר הלאומי, הלשוני המצאי הרחבת כגון
העולם. עם ויחסים הקיימות האתנו־לשוניות

 כדלהלן: הם הקבוצות שתי עבור החדשה המדיניות עיקרי

 יידיש, )לדוגמה, מורשת שפת + אנגלית ערבית, עברית, יהודים: עבור

 )לדוגמה, עולם שפת אמהרית(; רוסית, )לדוגמה, קהילה שפת לאדינו(;
גרמנית(. סינית, יפנית, ספרדית,



וכו׳(. צרפתית )לדוגמה, + אנגלית עברית, ערבית, ערבים: עבור

 בשפה המעוניינים תלמידים 15 כשיש עולים בקרב השפה שימור כן, כמו

מסוימת.
 הערבית ושל העברית של חשיבותן את כן, אם מדגישה, החדשה המדיניות

 קהילה כל של בצורך הכרה ישנה הקהילות. בשתי הוראה וכשפות אם כשפות

 רשות וניתנת ראשונה, זרה כשפה מוכרת האנגלית רעותה. שפת את ללמוד

 בעלות כשפות מומלצות והרוסית הצרפתית ג׳. בכיתה כבר ללמדה להתחיל

 גרמנית, ספרדית, וביניהן אחרות זרות שפות גם מומלצות מיוחדת. משמעות

 כדי תוך שלהם הבית שפות את לשמר נקראים החדשים העולים ויפנית. סינית

 כשפות ובערבית בעברית אורייניות מטרות קובעת המדיניות העברית. רכישת

 לשימור סעיפים קובעת היא והערבי. היהודי העיקריים, המגזרים בשני אם

 את מדגישה המדיניות ולאמהרית. לרוסית מיוחדת התייחסות תוך העולים, שפות

 הראשונה בשנה אותם ללמד ודואגת העולים ידי על העברית רכישת חשיבות

 הערבי, למגזר באשר בעברית. בסיסית לשונית אוריינות פיתוח תוך לעלייתם,

 התיכון(. י״ב)סוף עד ב׳ מכיתה וכחובה א׳ בכיתה בחירה כמקצוע נלמדת העברית

 הרביעית י׳)השנה עד ז׳ מכיתה חובה מקצוע היא ערבית עברית, דוברי עבור

 הספר בתי וי״ב. י״א ר, ה׳, בכיתה ובחירה החדשה( המדיניות של תוספת היא

 פטורים חדשים ועולים ערבית, במקום צרפתית לימוד לתלמידיהם להציע רשאים

 ו־ד׳ ג׳ בכיתות בחירה מקצוע והיא ראשונה זרה כשפה מוכרת אנגלית זו. מחובה

 אך כחלופה, הצרפתית את מציעה אמנם המדיניות ההמשך. כיתות בכל וחובה

 שהיא לכך גורמות האוניברסיטאות, של הקבלה דרישות גם כמו בציבור, התחושה

 החדשים לעולים בחירה כשפת מוצעת רוסית אעלית. במקום נבחרת אינה לעולם

 מעודדת המדיניות הלימוד. שנות כל לאורך לצרפתית( או לערבית )וכחלופה

 לימוד תוכניות קיימות כבר שבהן שפות שלישית. זרה שפה גם ללמוד תלמידים

 העצמאיים(, החרדיים הספר בבתי ולימוד הוראה כשפת גם יידיש)המשמשת הן

 המדיניות נוספות. שפות להציע מבקשת המדיניות וגרמנית; ספרדית לאדינו,

לשפות. מיוחדים ספר בתי לפתח גם קוראת החדשה
 לימוד של המסורתית החד־לשונית התוכנית מן הדרגתי מעבר שמסתמן כך

 שפות. ושימור רב־לשוניות של בכיוון פתיחות עבר אל אנגלית בתוספת עברית

 בפעם לאחד שמטרתם לצעדים המדיניות הובילה עצמו החינוך משרד בתוך

 בן מחקר מימן החינוך משרד שפות. הוראת בתחום המפקחים את הראשונה

 והועיד השפה מדיניות לחקר אוניברסיטאי מרכז ידי על שנערך שנים שלוש

רב־לשוניות. בהם לעודד לשפות ספר בתי מספר



 המדיניות מלא. ממימוש עדיין רחוק הלשוני המצאי פיתוח של הפוטנציאל

 בזמנו שהתרחש העולים שפות של המצער לאובדן מודעת המשרד של החדשה

 לעולים באשר במיוחד הגישה, לתיקון קוראת היא וערבית(. צרפתית )במיוחד

 יישום נגד המופעלים הלחצים אך ערבית. ללמוד ההמלצה על בנוסף מרוסיה,

 המעשיים והטיעונים העברית האידיאולוגיה אדירים. הם החדשה המדיניות

 עולים שהיא. מדיניות בכל מרכזיותה את מבטיחים אחת משותפת שפה לטובת

 העברית, את לאמץ ממהרים החדשה בחברה כלכלית להצליח המשתוקקים

 מכירים הערבים לכך, בדומה הבית. לשונות את לשמר נלהב אינו השני והדור

 לרמות ומגיעים ואקדמית מקצועית להצלחה העברית השפה ידיעת בחשיבות

 יש הערבית. בשפה ידע חשבון על לעתים בשפה, שליטה של ביותר גבוהות

 הערבים בקרב בישראל בערבית בשימוש שחיקה על המעידים רבים סימנים

 בישראל, החיים תחומי ברוב השלטת והשפה הכוח שפת העברית היות עצמם.
 על בעברית, בהעמקה מאמצים להשקיע מעדיפים רבים שערבים כך לידי מביא

 הספרותית. בערבית בשליטה כמובן מתבטאת השחיקה בערבית. ההעמקה חשבון

 אקדמיה להקים ערבים איטלקטואלים של היחמה את זה בהקשר לציין מעניין

 2000 אוקטובר מאז כן, כמו השפה. שחיקת את למנוע שמטרתה הערבית, ללשון

 להגברת כאמצעי הלשוניות הזכויות על לעמוד הערבים בקרב מגמה מסתמנת

 אמנם ערבית. ללמוד במוטיבציה ירידה היהודים בקרב מסתמנת מאידך, הזהות.

 ללמוד המעוניינים היהודים התלמידים מספר אך בנדון, אמפיריים ממצאים אין

 הגברת של סימנים היו ״אוסלו״ שלאחר שבתקופה בעוד והולך. קטן ערבית

 בעקבות עכשיו, כי נראה מדוברת, ערבית ובמיוחד ערבית, ללימוד המוטיבציה

 מהמחקר העולים נתונים התהפכה. המגמה היהודי־ערבי הקונפליקט החרפת

 האוכלוסייה כלפי עמדות לשיפור להביא יכול הערבית לימוד שעצם מוכיחים

 inbar), ותרבותיים אישיים קשרים ביצירת לסייע ויכול ותרבותה, הערבית
2001 ,Donitsa-Schmidt and Shohamy.)

שאלות

 הרב־ העקרונות בשל הן מבטיח, צעד אכן היא חדשה לשונית מדיניות הצגת

 זה הישראלית. החברה של הלשוני בגיוץ ההכרה בשל והן מחייבת שהיא לשוניים

 המדיניות השפות. כל של בערכן לראשונה משווה שהיא בכך הנכץ בכיוון צעד

 שפות כי הבנה ושל פתיחות של אידיאולוגית מבט נקודת רבה במידה משקפת

בנוגע שאלות נשאלות כן העברית. של מעמדה על איום מהוות אינן אחרות



 המדיניות יישום בהיקף ספק מטילה השאלות אחת מסוימות. לשוניות למגמות

 של המוטיבציה האם לדוגמה, שונים. מכיוונים המופעל הלחצים סבך לנוכח

 תוצאות בהן ולהשיג נוספות שפות ללמוד כדי דיה גבוהה תהיה התלמידים

 ערבית, הלומדים יהודים בתלמידים מדובר כאשר במיוחד רצון, משביעות

 העובדה ולאור המתמשך, הפוליטי בסכסוך בישראל, הערבית במעמד בהתחשב

 ללמד יש האם היא נוספת שאלה בשפה. מיידי שימוש לראות יכולים אינם שהם

 על הראויה הדגש מידת ומהי לבחור, דיאלקט באיזה כן, ואם מדוברת, ערבית

 של העתידי לתפקידה נוגעת אחרת שאלה המדוברת. לעומת הספרותית העברית

 על תשתלט האנגלית האם העברית. על הפוטנציאלי ולאיומה בישראל האנגלית

 המאזן יהיה ומה בין־לאומית, ותקשורת גבוהה השכלה כגון מסוימים, תחומים

 תצליח היא האם הרוסית: למעמד נוגעת אחרת שאלה העברית. לבין בינה

 הלאומי הלשוני במצאי למשאב תהפוך והאם אחרות, משפות יותר להישמר

 מראה (1999) דוניצה־שמידט על־ידי שנערך מחקר הישראלית. בחברה העתידי

 נוספת שאלה אחרות. שפות נזנחו שבה מידה באותה ונזנחת הולכת הרוסית כי

 עירוניים באזורים במיוחד מאוימת, הערבית האם היא הערבית לעתיד נוגעת

 יהיה ניתן כיצד כן, כמו העברית. של המועדף מעמדה בשל מעורבות, ובערים

נוספות. שפות של תרומתן את להגביר
המצב, על להשפיע תוכל החדשה הלשונית המדיניות אכן אם יגידו ימים

 או סביבתיים, וכלכליים פוליטיים בכוחות מעוגנות לשוניות הכרעות האם או

 מדינה של הלשוני הרפרטואר כידוע, גורמים. שילוב של תוצר הוא שהתהליך

 וכלכליים. דתיים תרבותיים, דמוגרפיים, פוליטיים, גורמים של השתקפות הוא

אלה? גורמים ולשנות להשפיע יהיה אפשר האם
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