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רעיו� גיליו� זה נוצר בעקבות השינויי� שיז� משרד החינו� בעת האחרונה של 
שיטה תכנית הלימודי� של ראשית קריאה וכתיבה מהשיטה האוריינית ל

עביר מסרי� של צור� בתחילת הלמידה של קרוא המשרד ה, במקביל. הפונולוגית
  .וכתוב ושל אנגלית לגילאי� יותר מוקדמי�

  
אלו ,  כלומר–ק שקיי� וויכוח עמוק ורב שני� בי� הגישות האורייניות אי� ספ

הרואות בתהלי� למידת שפה וקריאה וכתיבה בקונטקסט חברתי ובהקשר לידע 
שה� מבססות את �לבי� הגישות הפונולוגיות , �שהילד מביא איתו מהקהילה והבית

קשר של תהליכי  הלמידה ברכישה אינסטרומנטאלית של ידע דקדוקי ללא ה
  .קונטקסט

  
אלא , לא זה מה שקובע, אול� בישראל. שתי הגישות טוענות להצלחות מרובות

במידה ולא רואי� במהירות הבזק שינויי� ". האוכל המהיר "�יותר גישת ה
משמעותיי� המבודדי� לחלוטי� מכל הגורמי� האחרי� היכולי� להשפיע על 

יש כא� , כלומר.  שהיה פע� את הניסוי ומתחילי� מחדש במהפנסיקי�, הלמידה
כמו כ� יש התעלמות . התעלמות של הפנמת שיטה לאור� שני� והתפוקות הצפויות

מנותק מכל הגורמי� האחרי� המשפיעי� על , מהקשיי� של כל ניסוי פדגוגי
תהליכי הדרה ומוחלשות המשפיעי� קשות על , צפיפות בכיתות, למשל. הלמידה

ובהתא� לכ� משפיעי� ישירות על , קהילהההו� התרבותי שהילדי� מביאי� מה
  .תהליכי רכישת שפה

  
נראה שהשינויי� ה� ניסיו� נוס! של הידוק התהליכי� התחרותיי� , אבל יותר מכל

קיי� עידוד , כי במקביל לשינוי לאחור בשיטת הלמידה בקריאה וכתיבה. בחינו�
אי� הוכחות . ה� בעברית וה� באנגלית', גלוי של תחילת תהלי� הלמידה לפני כיתה א

או לפחות (חד משמעיות לכ� שקיימת בשלות התפתחותית אצל הילדי� בגילאי ג� 
י� חשש שהתסכול קי,אדרבא.להתחיל תהלי� למדיה כזה) לא לרוב� המכריע

המצטבר של עמידת הילדי� אל מול משימות בלתי אפשריות לגיל� יביאו 
להסתגרות מול המשימות ההשכלתיות הראשוניות של תחילת קריאה ותחילת 

ישנ� , הרי? נשאלת השאלה לש� לה מהר, כמוב� במקביל. רכישה של שפה זרה
ברתיות ואחרות שיש הח, משימות חשובות ברמת הכלי� והמיומנויות המוטוריות

נראה שהתשובה נמצאת . למה להתחיל כל כ� מוקד�. על הילד לרכוש בגיל הר�
בייחוד של , במישור תפיסת העול� של ראיית החינו� כזירת תחרות להישרדות

כ� ישופר , ההנחה היא שככל שמקדימי� את תהלי� הלמידה. האליטה החברתית
, המיו� הבית ספרי יוכל להתבצע. בבית הספר, ביחס לאחרי�, מיקומו של הילד
מפגרי� "ובהתא� לכ� ג� ההסללה של ה, מויה יותר מוקד�בצורה גלויה וס

של דטרמיניז� חברת תפגע יותר מאשר תועיל בייחוד בילדי� , גישה זו". ברמה
היא תתעל� מקצב ההבשלה הטבעית של כל . הבאי� מקהילות מוחלשות ומודרות

  . מסלילהילד והיא תועיל רק למערכת ה
  

אלא מנסי� , המאמרי� שלפניכ� אינ� מבטאי� את כל קשת הדעות בתחומי� אלו
אי� זה מקרה .  להראות גישות אלטרנטיביות וביקורתיות�בכווה תחילה–

כיוו� שה� מחברות את ,  מככבות בכמה מאמרי�שהתיאוריות של וויגוטסקי
וריי� והתפתחות� היסט�תהליכי הלמידה של ילדי�  ע� הקונטקסטי� התרבותיי�

  .הקוגניטיבית
  

  .קריאה מהינה
 .עור�, מרסלו וקסלר


