
 דבר ראשון
  הקליטה הסוערת–צעירים 

 
בגיליון ; בחוברת הקודמת עסקנו בהוראת עברית כשפה שנייה או זרה לילדים ובני נוער

 – בתקופה המסוכנת וגם עתירת הסיכויים –ועוסקים בצעירים ' עולים כיתה'הנוכחי אנחנו 

אמור כבר לשנים שבהן אדם , 18גיל , שבין השנה האמורה להיות שנת סיום בית הספר

התרבותית והמקצועית ולדעת איזה ביטוי הוא מבקש לתת לה , למצוא את זהותו האישית

 ).שנות העשרים המאוחרות(

' וינט'ג' מן ה שמואל ילמה ושותפיוקידר מן הסוכנות היהודית ושלמירה ממאמריהם של 

 של  שאחוז גדול– מה שאינו מפתיע בעצם קיומו אך מדאיג בשיעורו ובממדיו –מתברר 

, אינם מוצאים את מקומם במסגרות הלימוד והמקצוע בארץ', ָגלויות'מכל ה, צעירים עולים

משרדי ממשלה ? מה התקנה לכך. ומהם שאף מתדרדרים לחיים בשולי החוק כדרי רחוב

מספרת על אילנה וינר : וברמה כוללת יותר' מיקרו'וגופים ציבוריים מציעים פתרונות ברמת 

שרון , שמואל ילמה; לדרי רחוב ועל ייחוד הוראת העברית בו'  איתומישהו לרוץ'פרויקט 

, סעידי וימית אזולאי מספרים על יוזמות שונות להכשרה תעסוקתית ולשילוב תרבותי

מיקי ; ומשרדי ממשלה שונים' וינט'ג'המטפל בצעירים עולים מטעם ה' מסד קליטה'שמפעיל 

המיועד , א"רים מתארות את פרויקט קדמ מהאגף לחינוך מבוגניב לואי ואילנה צגהון-בר

אלכס  'פרופו, לעולים צעירים אתיופים בעלי פוטנציאל לרכישת השכלה ומקצוע מתקדם

פורש , ראובן פוירשטיין'  מן המרכז הבינלאומי לקידום כושר הלמידה מיסודו של פרופקזולין

יכוייהם של את דרכי ההעשרה הקוגניטיווית הננקטות במסגרת זו ומעלות בהרבה את ס

עולים מאתיופיה בעלי השכלה חלקית או מעטה להתקבל למסגרות לימודים בארץ ולרכוש 

המיועד , ה טכנולוגי"ת מספרת על סל" ממשרד התמאתי מרון. עם הזמן מקצוע בעל יוקרה

את . לעולים צעירים מחבר המדינות ומשלב הוראת עברית עם הכשרה למקצועות טכנולוגיים

, המספרות על תיכונייה מיוחדת, ר שרה רובינשטיין"וד אילנה מורהתמונה משלימות 

אך מצליחים יפה במסגרת , המיועדת למי שנשרו או לא נקלטו במסגרות התיכון הישראליות

 . בזכות גישה אישית והוראה המכוונת לצורכיהם וקשייהם–התיכונייה 

רב לשוניות כבסיס למחקר 'וברת מאמרים מרתקים על מלבד הנושא המרכזי יש בח

 ואף -דו( טוענת שעלינו להתייחס אל הרב לשוניות ר לריסה ארונין"ד –' הלשון והחברה

היא ' נדידות אוכלוסייה'שתופעת ההגירה ו, כאל מציאות אופיינית לתקופתנו) לשוניות-תלת

 קיומה של –ארות תופעה חדשה  מתילנבסקאיה' ר לריסה פיאלקובה ומריה נ"ד; מרכזית בה

לחיות 'משמע קהילת מהגרים הממשיכים לקיים ביניהם קשר וירטואלי ו, באינטרנט' תפוצה'

 .גם כשהם חיים בפועל בארצות שונות, באופן יומיומי' יחד
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שם בתקופת ראשית העלייה הגדולה הופיעו בגיליונות שלנו מאמרים על בעיות -אי

יהודית ). ר עדנה לאודן"דבעיקר פרי מחקרה של (ולים תקשורת בין רופאים עולים לח

קשיי התקשורת של חולים : את ההיבט המשלים, במחקר רב עניין,  מביאה עתהרובנובסקי

היא . עם רופאים בארץ) עובדים זרים, בני מיעוטים, עולים(שאינם יודעים עברית כהלכה 

עוגמת , לצמצם נזקים אפשרייםהעשויים , ממליצה על שימוש בשירותי מתורגמנות מקצועיים

מציעים לנו להשתמש ר גדי בן עזר "ר מיכל שלייפר וד"ד. נפש ופגיעה בצנעת הפרט

אלא ' מניִן באו'לא רק כדי להבין , המספרים על חוויותיהם בעבר ובהווה, בנרטיווים של עולים

 .גם כדי להבין טוב יותר את השקפתם על החברה הישראלית ועל ציפיותיהם ממנה

שמחקרה נמצא עדיין , ועוד איתנו סקירת מבוא על התפתחויות בעברית המדוברת

-המשך לסדרת מאמרי הדקדוק משווה עברית; )מאיה פרוכטמן' פרופ(בשלבים  ראשוניים 

; )אירנה בלנקי(לגבי מילות יחס המציינות מקום ,  והפעם ביתר התעמקות ופירוט–רוסית 

 המורים לגבי חובת ההיבחנות של התלמידים  מעלה את נקודת ראותם שלאסתר לסטני

 19-והמדור על עברית בתפוצות עוסק הפעם בדרכי הוראת עברית במאה ה; בסיום האולפן

 .)ניבי גומל(בארצות הבלקן 

ספר על , בגרסה אינטרנטית חדשה' הבט ושמע': כן מוצעים חומרים דידקטיים חדשים

אלי בהקשר הוראת עברית וספר לימוד חדש על הוראת קולנוע ישר, הוראת שירי זמר באולפן

 .'לרמה ב

 

                                                                                                          קריאה 

 מהנה

                                                                                                                  

 העורך
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