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נ״סלסון וינה
נעשתה הדוקטוראט עבודת ד״ר.

 לימודיה בעת שנראתה כפי מוינה, שעלתה הייקית
 בתואר אותה שזיכתה המחקר עבודת והכנת באוניברסיטה

הכורדית. בעדה חינוכיים דפוסים חינוכי: נושא על היא גם

 רבות שנים מזה הנהוגה הגלובלית, בשיטה
מאנ שהובאה זו, שיטה בארץ. א׳ בכיתה
 אות לקרוא הילדים את מלמדת אינה גליה,
תש לקרוא אותם מלמדת אלא אות, אחרי
 הקריאה. ללימוד כהתחלה שלמות, מלים עים

 על הכתובה השלמה המלה את רואה הילד
 אותה וזוכר ברוחו, אותה מצלם הלוח,

נקראת. שהיא כפי הנקראת שלמה כיחידה
 הלוה, על רושמת שהמורה הרגע מן החל

הרא השלמות המלים את הראשון, ביום
 הילד אין המלים, תשעים גמר ועד שונות,

 את להבין הבודדת, באות להכיר לומד
ה עוברת המלים, לימוד גמר אחרי צלילה.
 בסוף ורק הבודדות, ההברות ללימוד שיטה

עצמה. בפני כיחידה באות להכיר הילד מתרגל
 שיטה כי למסקנה הגיעו פייטלסון־אסיאו

 וביחוד העברית, לשפה מתאימה אינה זו
 היתה, היא האנגלית בשפה עולים. לילדי לא

 בה שיש מאחר המציאות, מחוייבת אולי׳
 כך שונות. בצורות המבוטאות אותיות
ב פעם בסגול, פעם £ האות מבוטאת
 המילה. בסוף אילמת, כאות ופעם חיריק
 לא לשימוש, זו שיטה כשהוכנסה אולם

 לאופי גם מתאימה היא אם מעולם נבדקה
 מה כי הניחו פשוט העברית. השפה
 בישראל. טוב להיות צריך באנגליה, שטוב

 בין בנקל מבדיל האנגלי שהילד בעוד ״אך
 ,80ע ,011־1 כמו שונות כה מלים שלוש

העב לילד קשה יותר הרבה ,011ג1)11'611 ו־
ה שלוש בין מוחלט באופן להבדיל רי

שמש ו״ילדים״, ״ילדה״ ״ילד״, כמו מלים
הדו אן האנגליות, למלים מקבילה מעותן

להפליא. לזו זו מות
ילדים רבבות זאת בכל הצליחו מדוע
 זו? בשיטה עברית ולכתוב לקרוא ללמוד

 ״כשהמדובר פייטלסון: דינה השבוע הסבירה
יודעים ושהוריהם בארץ שנולדו בילדים

השיטה מה כמעט חשוב לא השפה, את
כי ולכתוב. לקרוא אותם מלמדים שלפיה

 הוא בבית־הספר, יבין לא שהילד המלים את
 סבתא או אבא או שאמא אחרי בבית, יבין
 את אתו וישננו אתו ישבו גדול אח או

 הילדים של קטן אחוז שרק הוכח השעורים.
 ובהבנת השעורים בהכנת בבית נעזר אינו

ל כזה ילד בא מזה, חוץ הלימוד. חומר
 עבריות מלים של רציני מיטען עם א׳ כיתה

 הידועות המלים מן ובסביבה. בבית שקלט
חדשות.״ מלים לגבי להקיש יכול הוא לו,

 מצבו פייטלסון, לדעת גרוע, יותר הרבה
 לבית־ בא זה בן־שש חדש. עולה תלמיד של

 ולא אחת, שנת־גן אחרי כלל בדרך הספר,
 אין בבית בן־העיר. או הותיק כמו שלוש,

 מעט לראות הספיק הוא עברית. מדברים
 המלים אוצר לילדים. ספרי־תמונות מאד
מאד. מוגבל שלו

 המלה את הלוח על מציירת כשהמורה
 מששה פחות ללא לב לשים הילד על ״כלב״,
 לתנועה בה, שיש לדגש כ׳, לאות פרטים:

 ולאות מתחתה, לתנועה ל׳, לאות מתחתה,
 מימין ישר בקו מתקדם אינו מבטו ב׳.

 הילד למבט בדומה המלה, פני על לשמאל
 מאות וורד עולה אלא .1(08 הקורא האנגלי

לאות. ומחנועה לתנועה,
 את מנתח הילד אין הגלובלית בשיטה

ול שהיא, כמות אותה לקבל עליו המילה.
 ואילו כלב. זה מה להבין מבלי גם פעמים

 היטב יודע שהוא בלבד זה לא האנגלי הילד
 את לתפוס לו קל שגם אלא ,1(08 זי׳ מה

אחת.* גלובלית בתנועה הפשוטה המלה
 לשנות יש כי החליטו ואסיאו פייטלסון

 העולים. ילדי לגבי לפחות השיטה, את
 זאת בכל יודעים שהם לשכוח ״צריכים

 לגמרי להתחיל צריכים מלים. עשרות כמה
 ללמד מלים. אותם ללמד לא ההתחלה. מן

 יקישו שלא כדי ותנועות. אותיות אותם
 אלא אחרת, מילה על אחת ממילה היקשים

המלים!״ את בעצמם יבנו
בהד צורך היה השיטה, את לבסס כדי

 וחדישים. חדשים וספרונים פלאקאטים פסת
 על־ידי — אחת אות ללמד באו הפלאקאטים

 והמצוי לילד, המוכר צליל עם האות זיהוי
 כך, ילדי־העולים. של המיוחדת בסביבתם

ג׳ האות את ילמד הילד כי רצו למשל,

 ידעה שפייטלסון מבלי זאת, בכל *
הא העתונאי תקופה באותה ישב אז, זאת

״מ בשם ספר כתב פלש, רודולף מריקאי
הת שהיה לקרוא?״ יודע אינו דוני דוע
 ועורר הגלובלית השיטה על מוחצת קפה

האמריקאי. החינוך בחוגי עצומה סערה

 לו הראו תחילה גה. הצליל תפיסת על־ידי
 הג׳, נחרת לא הילד בזכרון אולם — גג

ו הפלאקאט, הוחלף לכן השלם. הגג אלא
 המשמיע בחזז, ליד הופיעה ג׳ האות

 האסוציאסציה את הילד אצל המעורר גיעגוע
גה־גה־גה. הצליל עם הטבעית
מזמ זבובים על־ידי מודגמת ז׳ האות

 מצייצות, ציפורים על־ידי צ׳ האות זמים׳
 המשמיע תרנגול ידי על ו־כ׳ ק׳ האות

הפלאקאטים). דוגמת (ראה קוקוריקו
 בכסף. צורך היה זה, חומר להדפיס כדי
 על קיבל רוחב־לב, הוכיח החינוך משרד
 הממציאות, שתי ההוצאות. כל את עצמו

 שיכלה הכנסה כל על מראש ויתרו מצידן,
הספרים. מהדפסת לבוא

★ ★ ★ גא״ אבא ,בחג;
 נוםתה.השי- בו הראשון הספר ית ף*

ה ט  בית־הספר'הממלכתי היה החדשה ^
המאוכ הירושלמית, בשכונת־קטמון מצדה
חדשים. עולים לסת

 את הלוח על מצא לא לכיתה שבא הילד
 את שקידמה א׳״ כיתר, ״שלום, הכתובת

 את תלה המורה דור. מזה המבוגרים אחיו
 לאחר האות. את לימדה ג׳, של הפלאקאט

 אותו שלימד ראשון, דף לו חילקו מכן
 גג גמל, של הציורים ״גג". המילה את

 ג׳ האות לצליל לב לשים אותו לימדו וגמד
המלים. ממשמעות לבד קמוצה, אי פתוחה

הו שעליו דף לילד חולק רבא בשיעור
שהש ציורים בתוספת ״חג״, המילה פיעה
 (או נראה שהוא כפי חג להדגים תדלו
במשפחת־ המציירים) לדעת להיראות, צריך

 לקרוא הילד יכול כבר כאן דתית. עולים
 כשיש ״חג״. ״חגג״, ״בחג״, ״חגג״, ״חג״,
ה אין ״בבית״, כמו נוספת, במילה צויד
 שהילד כדי מצויירת, רק אלא נכתבת, מילה

 אותיות בה שיש מילה לקרוא יתאמץ לא
מכירן. הוא שאין ותנועות

 ״בא בא״, ״חג מראה כבר הבא השעור
 באות מכן לאחר בא״. אבא ״בחג חג״,

וכו׳. ״דג" ״דן״, ״בגן״, ״גן״, המלים
 ואסיאו 33ה־ בת פייטלסון של השותפות

 היתד, הצפון, מחוז מפקחת כיום ,52,־ד בת
 את עמר, הביאה הדינאמית הצעירה פוריה.

 שקדה הרב, הנסיון בעלת הקשישה, השיטה!
 עיבוד לפרטיה, הכללית השיטה תרגום על

והספרים. הפלאקאטים הלימודי, החומר
 למנוע כדי אחת. בבת חולקו לא הדפים
 את בניהם את ללמד חרוצים־מדי מהורים

 את להגביר וכוי אחת, בבת החומר כל
 בודדים, דפים רק חולקו הילדים, אצל המתח

ש לכריכה אותם הכניסו עצמם שהילדים
ספר. בהדרגה הצטרף כך להם. סופקה

 סיפרה השיטה. נוסתה שנים שלוש במשך
 השנה בגמר ניכר. היה ״השינוי פייטלסון:

 קלט באמת שהילד בטוחה המורה היתר,
 מן חלק יודעים הישנה, בשיטה החומר. את

 אך — בפורים כבר לקרוא בכיתה הילדים
 לאחר זמן הרבה גם יודעים אינם השאר

 לקרוא יודעים הילדים אין עכשיו מכן.
 גדול יותר הרבה אחוז אולם — בפורים

השנה.״ בסוף לקרוא יודע
ל פייטלסון־אסיאו שיטת זכתה החודש

 הוציאה ספר קריוץ הוצאת רשמית. הכרה
קו אני ״גם השיטה, של ספר־ד,לימוד את

למרחב. יצאה הפונטית־סינתתית השיטה רא״.


