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נושא במוקד - המאבק לתחיית העברית ולהנחלתה, 
לרגל מאה שנים ל‘מלחמת השפות‘ 

 ניסיון הוראת העברית
באוניברסיטאות ברוסיה )1995—2011(

יבגני מריאנצ'יק, יוליה קונדרקובה ואירינה ברקוסקי  

ברוסיה,  העברית  הוראת  הוראה,  שיטות  העברית,  של  אקדמית  הוראה  לעברית,  מורים  הכשרת  מפתח:  מילות 
דקדוק עברי, גישה דקדוקית

ד"ר יבגני מריאנצ'יק הוא מנהל הפרויקט 'עברית לטובת הנוער' בחמ"ע ומייסד המרכז הרב־אזורי להוראת עברית; 
בשנים 1995 - 2007 עמד בראש החוג ללשון העברית באקדמיה הממלכתית על שם הרמב"ם והיה ממונה על 

הוראת עברית במרכז למדעי היהדות )אוניברסיטת מוסקבה(.
לימדה עברית באוניברסיטת   .)2001( בוגרת האקדמיה הממלכתית על שם הרמב"ם  יוליה קונדרקובה היא  ד"ר 
בכירה באקדמיה  מורה  היא  )מוסקבה(. כעת  'תחייה'  ובבית הספר  גבוהה  במוסדות אחרים להשכלה  מוסקבה, 
וסגנית הרקטור של המכון היהודי הבין־לאומי ללימודי הכלכלה, החשבונאות והמשפטים; נוטלת חלק בפרויקט 

'שיעורי וידאו בעברית ליהודי גרמניה', יו"ר הסדנה ללשון העברית בוועידה האקדמית 'ספר' )מוסקבה(.
באקדמיה  דוקטורט  ולימודי   )1999( הרמב"ם  שם  על  הממלכתית  האקדמיה  בוגרת  היא  ברקוסקי  אירינה  גב' 
)2002(. לימדה עברית באוניברסיטת מוסקבה ובמוסדות אחרים להשכלה גבוהה. כעת היא מרצה באקדמיה ונוטלת 

חלק בפרויקט 'הכשרת מורים לעברית באמצעות שיעורי וידאו'.

לאחר התפרקותה של ברית המועצות הוסרו ברוסיה האיסורים על לימודי עברית והוראתה. בעקבות 

זאת נפתחו אוניברסיטאות יהודיות וחוגים למדעי היהדות. מקצתם נועדו להכשיר מורים לעברית ולספק 

את מלוא צורכיהם במוסקבה וברוסיה כולה. רוב האנשים שלקחו על עצמם את האתגר הזה לא היו 

מורים לעברית במקצועם, אך הצליחו לבנות מערכת מקצועית ויעילה.

קצת פרה־היסטוריה והיסטוריה
בתקופה הסובייטית אפשר היה ללמוד עברית במוסדות אחדים להשכלה גבוהה )במכון לשפות המזרח, 

בבית הספר הגבוה של ה־KGB, במכון הצבא וכו'(, אלא שהדרך לשם הייתה חסומה ליהודים. במחתרת, 

במקביל לאוניברסיטאות האלה, פעלה רשת ענפה ללימודי עברית, וקהל היעד שלה היה מסורבי עלייה 

ויהודים שראו בלימודי העברית צעד חשוב להגשמה לאומית בברית המועצות. כמובן, המורים שלימדו 

במחתרת לא יכלו לקבל שום מסמך רשמי המאשר את מקצועיותם.

ראו בהנחלת  ומייסדיהן  יהודיות,  אוניברסיטאות  לקום  ברית המועצות החלו  לקראת התפרקותה של 

עברית ערך אידאולוגי. בחלקן הגדול נכללו לימודי עברית ברשימת מקצועות החובה לכל הסטודנטים, גם 

כשהשליטה בעברית לא הייתה הכרחית לרכישת מקצועם. בנוסף לכך נפתחו )בין אם באוניברסיטאות 

היהודיות החדשות ובין אם באוניברסיטאות ותיקות( חוגים למדעי היהדות או לבלשנות עברית, וחלקם 

נועדו להכשיר מורים לעברית.2 

דווקא היהודים  ודי מהר התברר כי לאו  והחוגים האלה היו פתוחים לכל המעוניינים,  האוניברסיטאות 

 מהווים את רוב הלומדים. נהפוך הוא, הורים יהודים נמנעו, כדרכם, מלרשום את ילדיהם לאוניברסיטה 

2 Yu. Kondrakova, E. Maryanchik, M. Chlenov (2009). Teaching Hebrew in the FSU: An insider's view. 
Euro-Asian Jewish Yearbook — 5769 (2008|2009), 2009: 60-70, Moscow.
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חדשה שלדעתם אינה יוקרתית, או לחוג למדעי היהדות, משום שמקצוע זה עורר בהם חששות כבדים 

מתקופת האנטישמיות הממלכתית. לעומתם, דווקא הלא יהודים ראו באוניברסיטאות יהודיות הזדמנות 

חדשה לרכישת מקצוע מעניין ומבוקש. יתרה מזו, בניגוד לשחיתות הרווחת באוניברסיטאות צמרת, 

האוניברסיטאות היהודיות הסבירו פנים לכל המבקשים להתקבל אליהן, והסטודנטים היו פטורים משכר 

כך עלה מספר  ברוסיה.  היהודיים  החיים  יהודיות שתמכו בתחיית  קרנות  בזכות מספר  זה  כל  לימוד, 

הסטודנטים הלא יהודים על זה של היהודים, והפער המספרי בין אלו לאלו הלך וגדל - במיוחד בקרב 

סטודנטים מצטיינים.

אך  סובייטית,  דיפלומה  בעלי  מוסמכים  מורים  רק  הראשונות  בשנים  עבדו  לעברית  החדשים  בחוגים 

להוראה  במקביל  ושוב,  הצרכים.  מלוא  את  לספק  ביכולתם  היה  ולא  ביותר,  מצומצם  היה  מספרם 

דרכם  את  החלו  וגם  במחתרת  עברית  למדו  הזאת  הרשת  מורי  אחרת.  רשת  פעלה  האקדמית 

אחרי  מיד  או  ברית המועצות  המורים'3 בתקופת  'איגוד  פרטיות של  בקבוצות  בהוראתה  המקצועית 

יותר, כשהחלה העלייה הגדולה, הגיעו ארגונים ישראליים או בין־לאומיים לשטח  התפרקותה. מאוחר 

ומוריהן  התרוקנו,  המחתרת  כיתות  תלמידים,  באלפי  נתמלאו  האלה  האולפנים  אולפנים.  בו  והקימו 

עברו לאולפנים. חלקם הניכר של המורים האלה היו מתמטיקאים, מתכנתים ומומחים במדעים טכניים 

שונים - מקצועות שהיו מבוקשים בברית המועצות ובמידה רבה הוזנחו לשנים רבות עם התפרקותה.

בשנים הראשונות שתי המערכות האלה - האקדמית והאולפנית - פעלו בניתוק מוחלט זו מזו, והמצב 

החל להשתנות רק בשל מחסור במורים באוניברסיטאות. הפנייה של המוסדות להשכלה גבוהה למורה 

בלתי מוסמך מהאולפן בהצעה ללמד באוניברסיטה אפשרה לו עבודה מאתגרת יותר וגם והתפתחות 

מקצועית. לכן ההצעה הזאת נראתה מפתה ולרוב נענתה בהתלהבות, אף כי חסר היה למרבית המורים 

האלה כל ידע קודם לגבי הוראה במסגרת האוניברסיטאית בכלל, ולגבי הוראתה האקדמית של העברית 

בפרט. זאת ועוד: לא היה ברור לפי איזו תוכנית ללמד, ומהם הקריטריונים להערכת הישגים.

האקדמיה על שם הרמב"ם: תחילת הדרך
באחת מהאוניברסיטאות  העברית  ללשון  לחוג  חדשים  מורים  קבוצה של  1994 התקבלה  בסוף שנת 

החדשות - האקדמיה היהודית הממלכתית על שם הרמב"ם4 )במוסקבה(, והמצב שנוצר בחוג הזה 

כעבור שנה היה פרדוקסלי. כמעט כל הסגל הורכב ממתמטיקאים ובעלי מקצועות קרובים, והמורים 

עמדו לפתע בפני אתגר חדש - לבנות בתוך זמן קצר מערכת הכשרה עבור עשרות מורים עתידיים 

לעברית, אשר התקבלו לפקולטה לבלשנות ולמדעי היהדות.

כבר בתחילה התברר כי קיים הבדל בולט בין הוראת עברית אקדמית לזו שבאולפן. באולפנים היה נהוג 

להתמקד בעיקר בהקניית מיומנויות תקשורתיות. לעומת זאת, הסטודנטים שאפו ללמוד בצורה מסודרת 

ולהתמחות בבלשנות. באוניברסיטה ייחסו חשיבות עליונה לתוכנית הלימודים, לקצב ההתקדמות ּוודאי 

לבחינות. מספר הסטודנטים שהתקבלו לחוג מדי שנה בשנה הגיע לעתים ל־30 איש. גם הסטודנטים 

האלה הועמדו בפני אתגר - להגיע בתוך חמש שנים לשליטה מלאה בשפה חדשה ולהתמחות בתחום 

הוראתה - אף כי גם מוריהם לא היו בקיאים במקצוע הזה. לכך יש להוסיף כי כאז כן עתה לא חּוברו 

ברוסיה ספרי לימוד מקומיים בשפה העברית לרמות הגבוהות. על כן היה צריך לעמוד על טיבם של ספרי 

הלימוד שיצאו לאור במדינת ישראל ולבחור מתוכם את הספרים שישמשו להוראה באוניברסיטאות.

הרקע הקודם של המורים דחף אותם לחיפושים אחרי פתרון 'טכנוקרטי', והמזל האיר להם פניו. כבר 

ההיכרות הראשונית עם התוכנית, שפותחה ביחידה להוראת עברית בבית הספר לתלמידים מחו"ל על 

שם רוטברג )האוניברסיטה העברית בירושלים(, הראתה כי התוכנית הזאת בנויה מסביב לציר ברזל, 

3  איחוד מורי המחתרת.
4  האקדמיה הזאת קמה בשנת 1991 בהוראת נשיא רוסיה. עכשיו היא נקראת האקדמיה הממלכתית הקלסית 

על שם הרמב"ם.
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שהוא הדקדוק העברי, ולאורכו מתווספים בשלבים כמו בספירלה )מרמה אל"ף עד פטור( אוצר מילים 

וטקסטים מסוגות שונות, תרגילים ונושאים לדיון בעל־פה ובכתב.

ההיגיון של הציר הדקדוקי הוא שהכריע לאמץ את התוכנית הזאת באקדמיה על שם הרמב"ם. דפוס 

חשיבתם המתמטי של המורים אפשר להם להכיר את התוכנית לגופה, להשתלט עליה, להקנותה לקהל 

הלומדים ולתרגל בקפדנות את פריטיה מדי שיעור בשיעור. זה היה הצעד הראשון לקראת הקמת מעין 

'קו ייצור' שהוכשרו בו מאז ועד עתה מאות סטודנטים במוסקבה: בוגר החוג שהצטיין בלימודים, לא רק 

שלט בשפה אלא גם התמצא היטב בתוכנית. הוא ידע להסביר את פריטי הציר הדקדוקי לתלמידיו וגם 

לתרגל את הפריטים האלה )לצד פיתוח מיומנויות לשוניות( באותה שיטה שלמד לפיה בעודו סטודנט. 

במילים אחרות, הבוגר הוכשר לעבודה העתידית ב'קו הייצור'.

האסטרטגיה שנבחרה ניתבה דרך להצלחה ועזרה לסגל האקדמי החדש לממש את המטרה שהוצבה 

לפניו — להכשיר מורים לעברית, מקצוע חדש ברוסיה, ולעשות זאת ברמה שעלתה בקנה אחד עם 

דרישות השוק שהתגבש בעת ההיא.

הקצב של הטמעת תוכנית הלימודים באקדמיה על שם הרמב"ם היה מואץ להפליא.5 לעומת שלושת 

המחזורים הראשונים שבהם הלימודים לרמת פטור נמשכו חמש שנים )גם זאת הצלחה בלתי מבוטלת 

לאוניברסיטה בחו"ל(, בארבעת המחזורים הבאים הדרך הזאת התקצרה עד ארבע שנים, ומאז - לשלוש 

שנים בלבד, בלי שהדבר פגע ברמת הבוגרים. כדי להגיע לרמת פטור למדו הסטודנטים 12-10 שעות 

בכיתה בשבוע, ובנוסף על כך עשו שיעורי בית שהצריכו מהם השקעה של כשלוש שעות מדי יום ביומו. 

ובכל זאת, כושר עבודה ייחודי, שהיה אופייני ללומדים דאז, וגם הסיכוי להתקבל לסגל אקדמי — כל זה 

אפשר לרבים להתמודד עם העומס הכבד.

כרגיל, צעד אחד בלבד לכיוון מסוים גורר אחריו צעדים נוספים. כך בניית 'קו הייצור' באקדמיה הצריכה הן 

הגדרת קריטריונים להערכת הישגי הלומדים והן פיתוח 'מערכת בקרה' בכל שלב ושלב. אימוץ התוכנית 

של האוניברסיטה העברית גרר אחריו גם את אימוץ המערכת של מבחני הרמה. אלא שהמבחנים בארץ 

נכללו גם מבחנים בעל־פה. במבחן בעל־פה  ואילו במערכת המבחנים במוסקבה  נערכים רק בכתב, 

והן בשיחה  במונולוג  הן   - צוות הבוחנים  לפני  הדיבור שלהם  כושר  להפגין את  נתבקשו הסטודנטים 

חופשית. מלבד זאת הם נדרשו להפגין את שליטתם בחומר הדקדוקי )למשל, להסביר סוגיה זו או אחרת 

יש לציין כי יישום התכנית באקדמיה על שם רמב"ם לא היה אפשרי אילולא הסיוע הכספי של הקרן לחינוך   5
יהודי בתפוצות על שם ל"א פינקוס, ומאוחר יותר של הקרן ההומניטרית היהודית ההולנדית והקונגרס היהודי 

ברוסיה.

בניין הפקולטה לבלשנות 
ולמדעי היהדות )האקדמיה 
היהודית הממלכתית על שם 
הרמב"ם, מוסקבה(; מאז שנת 
1995 עומד בראשה פרופ' 
מיכאל צ'לנוב, אנתרופולוג 
והיסטוריון, ממייסדי הוראת 
העברית במחתרת בתקופה 
הסובייטית ומראשי הקהילה 
היהודית ברוסיה.
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כפי שהיא ניתנה בשיעור ולהביא דוגמאות( - כדי להציג את יכולתם להשתמש באותה השיטה בתור 

מורים עתידיים.

לכאורה, לא קשה לפתח קריטריונים להערכה של כושר הדיבור במבחן בעל־פה ושל מיומנות הכתיבה 

לימוד  ספרי  בין  רבות שהתגלו  בשל סתירות  הייתה מסובכת,  הזאת  הבעיה  למעשה,  הרמה.  במבחן 

שונים ואפילו בתוכם. הרי לא הגיוני להקנות לסטודנט תבנית תחבירית מתוך ספר הלימוד, לתרגל אותה 

ולבדוק את יכולת הסטודנט לָשלפּה במבחן, אם הבוחן מודע לכך שבספר הלימוד ברמה הבאה התבנית הזאת 

תצוין כבעייתית או כשגויה. מחברי ספרי הלימוד ועורכי העיתונים ממעטים להקפיד על כללי הכתיב חסר 

הניקוד, על כללי הפיסוק וכיוצא בזה. עקב זאת ההבחנה בין תקין לשגוי היא, כלשונו של פרופ' אהרן ממן, 

סגן נשיא האקדמיה ללשון העברית, בעיה אמתית שהמורה הדוגל בנורמטיביות נתקל בה בבואו לברר את 

הפסיקה בענייני תחביר וסגנון, תחום שאין האקדמיה ללשון העברית מטפלת בו.

על  ומגיבים  בספרים  לסתירות  רבה  חשיבות  מייחסים  אינם  עצמם  הלימוד  ספרי  מחברי  כי  נדגיש 

השאלות בעניין זה באדישות או בהומור, משום שהסתירות האלה נראות בעיניהם כפועל יוצא טבעי של 

התפתחות העברית החדשה. על אף זאת, 'מערכת הבקרה' לא יכלה להיבנות אלא על סמך קריטריונים 

הוחלט  כן  על  ברוסיה.  זרות  שפות  הוראת  בתחום  למעשה  הלכה  שזאת  גם  מה  ומבוססים,  עקביים 
להישען על החלטות האקדמיה ללשון העברית ועל המדריך לקריינים.6

להסב את תשומת  הרבו  בכיתה  לכן המורים  לבחינה.  להתכונן  לסטודנטים  לעזור  אמורים  השיעורים 

לבם של הלומדים לידיעת הכללים הדקדוקיים, למסירת תוכנו של הטקסט הלימודי, לניתוחו הדקדוקי 

גובשו  שטרם  אחרים  כישורים  פיתוח  חשבון  על  לעתים  זה  כל  בדיבור,  הלשוני  התקן  על  ולהקפדה 

הקריטריונים להערכתם במבחן )קצב דיבור, עושר לשוני, תחושה משלבית וקולוקטיווית(. 

ואף על פי כן ניתן לומר כי בעקבות הטמעת התוכנית של האוניברסיטה העברית באקדמיה על שם 

הרמב"ם חלה פריצת דרך בהכשרת מורים לעברית בחו"ל. לראשונה בגולה שליטת בוגרי אוניברסיטה 

להתנסות  החלו  האקדמיה,  כותלי  בין  בעודם  רבים,  סטודנטים  פטור.  ברמת  הייתה  העברית  בשפה 

בהוראת עברית במסגרות שונות. ניסיונם המוצלח משך לאקדמיה סטודנטים מוכשרים חדשים, והעלה 

את יוקרתה ואת הביקוש לבוגריה.

6  אבא בנדויד והדסה שי, מדריך לשון לרדיו ולטלוויזיה. רשות השידור, ירושלים, תשל"ד.

דיקן הפקולטה פרופ' 
מיכאל צ'לנוב עם 
המורות - בוגרות 

הפקולטה )כעת כולן 
בין המורים המובילים 

במוסקבה(
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הקמת המרכז למדעי היהדות
אוניברסיטת  של  פקולטה  )שהוא  ואפריקה  אסיה  ארצות  לחקר  המכון  במסגרת  הוקם   1998 בשנת 

מוסקבה  אוניברסיטת  של  הפעולה  שיתוף  פרי  היה  זה  מרכז  היהדות.7  למדעי  המרכז  מוסקבה( 

ללשון  החוג  על  הוטלה  החדש  במרכז  עברית  להוראת  האחריות  בירושלים.  העברית  והאוניברסיטה 

העברית של האקדמיה על שם הרמב"ם בתנאי שהלומדים יובאו לרמת פטור בסוף השנה השלישית. 

פתיחת המרכז אפשרה לשלב בו מורים צעירים, בוגרי האקדמיה הראשונים. לעומת האקדמיה על שם 

הרמב"ם, המרכז פתח ללומדיו אפשרות להתמחות באחד משלושה מסלולים שונים - בלשנות עברית, 

הדרישות  אולם  דיפלומטית(,  בקריירה  גם  בחרו  חלקם  )לימים  ישראל  וכלכלת  ישראל  עם  תולדות 

הייצור'  קו  את  'להעתיק  האלה אפשרו  בכל המסלולים  בשפה  לשליטה  המרכז  מייסדי  של  הגבוהות 

למוסד הזה.

לשם השילוב המואץ והמוצלח של המורים הצעירים הוחלט, כפתרון ביניים, להצמיד לכל מורה ותיק 

את עמיתו הצעיר, כשהראשון נושא במלוא האחריות להתקדמות הלומדים ומדריך את השני לקראת 

כל שיעור. הרעיון היה לחבר חוליה נוספת ל'קו הייצור' ולהנחות בה מורים חדשים, בציפייה שכעבור 

שנתיים־שלוש יוצמדו אליהם כבר נציגי הדור הבא של המורים, כולם 'תוצרת' של אותו 'קו הייצור'.

מהשנה  החל   - בעברית  מקצועם  את  לרכוש  המסלולים  מכל  לסטודנטים  אפשרה  בשפה  השליטה 

מהאוניברסיטה  בכירים  ומרצים  פרופסורים  מפי   - השנייה  בשנה  גם  מסוימים  ובמקרים  השלישית 

העברית, שהיו מגיעים לבירת רוסיה במסגרת שיתוף הפעולה עם אוניברסיטת מוסקבה.

דרכם של הסטודנטים לרמת פטור לא הייתה קלה, שכן נדרשה מהם השקעה רבה לאורך שנים. רבים 

נכשלו - ושיעור הנשירה בחמש שנות הלימודים הגיע ל50%. מעניין שכל שאר הניסיונות להקים במוסקבה 

מערכת יעילה של הוראת עברית באוניברסיטה, המבוססת על עקרונות אחרים, נחלו כישלון - גם קודם לכן 

וגם אחר כך. משמע, ירידה קלה לכאורה בחומרת הדרישות ונטייה לפשט את התוכנית הביאו לירידה חדה 

בידיעת השפה וגם במוטיבציה של הלומדים. 

לעומת זאת, מערכת 'קו הייצור' פעלה ביציבות ובהצלחה למרות הנשירה הגבוהה, כל זה בזכות יוקרת 

תום  עם  הסטודנטים  טובי  העסקת  של  המדיניות  גם  תרמה  לכך  המצטיינים.  והישגי  האוניברסיטה 

הלימודים ולעתים אף במהלכם. יש להוסיף כי גם המציאות דאז סייעה מאוד - הביקוש ההולך וגובר 

לבעלי שליטה בעברית אפשר להרחיב את המערכת, והרחבתה סיפקה את הביקוש.

בשנים למשל,  שונים.  פרויקטים  במסגרת  עבדו  הרמב"ם  שם  על  האקדמיה  מבוגרי  רבים   כך 

2000-1998 8 אנשים )25%-30% מתוך כל הבוגרים( כבר לימדו באוניברסיטאות. מערכת 'קו הייצור' 

התרחבה, ובשנת 2000 נכללה בה גם האוניברסיטה היהודית במוסקבה )הפקולטה לשפות זרות(. אולם 

לא היה אפשר להעסיק יותר מ־2־5 מורים חדשים בשנה.

שיתוף פעולה עם מוסדות אחרים
במסגרת  לא"י.  היהודית  הסוכנות  עם  פעולה  בשיתוף  נוסף,  פרויקט  הסגל  מורי  יישמו   2003 בשנת 

הפרויקט נעשתה הערכה של רמת השליטה בעברית של כ־400 מורי האולפנים, במטרה לבנות את 

מערכת קידומם בשפה. ההשערה הייתה שההערכה תבוצע על סמך הקריטריונים של האוניברסיטה 

העברית, ולכן שיתוף פעולה עם האקדמיה נרָאה הגיוני ויעיל. שיתוף הפעולה הזה נמשך גם בבתי ספר 

קיץ )סמינרים אינטנסיוויים ביותר( וכן במסגרת הפרויקט 'הוראת עברית מרחוק'8 שפותח ויושם כעבור 

שנים אחדות. כל הפרויקטים האלה סיפקו לסגל המשותף מקומות עבודה ומקורות מימון נוספים.

התפתח גם שיתוף פעולה עם מוסדות אקדמיים בארץ ובעולם. מורי הסגל המשותף הרבו ליטול חלק 

7  מאז הקמת המרכז עומד בראשותו פרופ' ארקדי קובלמן, היסטוריון ואיש חינוך יהודי. 
8  ראו רינה זסלבסקי ויבגני מריאנצ'יק 93 )2008(. הפרויקט 'הוראה מרחוק': הנחלת העברית למורים לעברית 

בחמ"ע. הד האולפן החדש, : 28-25.
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בוועידות ובקונגרסים הן ברוסיה והן בחו"ל. יותר מעשרה מורים השתתפו בסדנאות להוראה אקדמית 

של הלשון העברית בראשותם של פרופ' אהרון ממן, פרופ' סיריל אסלנוב וד"ר יעל רשף, ובקונגרסים 

של ברית עברית עולמית.

מצטיינים  סטודנטים  עשרה  ברל,  בית  מכללת  עם  הפעולה  שיתוף  במסגרת   ,2004-2002 בשנים 

משלוש האוניברסיטאות באו מדי שנה בשנה למכללה ולמדו בה מספר קורסים נוספים )מורפולוגיה 

העיתונות  לשון  המשודרת,  התקשורת  לשון  והמדוברת,  הכתובה  העברית  של  ומורפוסינטקטיקה 

וכיוצא החדשה,  העברית  הספרות  ראשונים,  לשונות  הבינונית,  בעברית  השיח  מבנה   הכתובה, 

לאחר  חלה  הפרויקט  קיום  על  ההחלטה  במבחנים.  גבוהים  לציונים  כולם  זכו  שהותם  ובתום   - בזה( 

רמת  במוסקבה.  זיידנברג  ד"ר  והמנכ"ל,  גורני,  פרופ'  המכללה,  של  המנהל  הוועד  יו"ר  של  ביקורם 

הסטודנטים הפתיעה אותם והם יזמו מימון של הפרויקט מכספי המכללה. בשנתיים הבאות הפרויקט 

נמשך בסיוע הקרן ההומניטרית היהודית ההולנדית. 

ביקורי הסטודנטים במכללה הפתיעו את שני הצדדים. תחילה הייתה כוונתם של המורים לתקשר עם 

האורחים מארץ נוכרייה בעברית קלה, אך כוונה זו נשתכחה לאחר המילים הראשונות שהחליפו, ואז 

הסטודנטים,  נחלת  שהייתה  ההפתעה  גם  ממוסקבה'.  'הפלא  הראשונה  הקבוצה  את  במכללה  כינו 

שמרביתם ביקרו בארץ בפעם הראשונה לחייהם, העלתה לעתים חיוך על שפתי המורים. כך סטודנטית 

אחת אמרה בריאיון לערוץ 2 כי הפתיע אותה שבישראל מדברים עברית. התברר שלמרות שנות לימוד 

העברית והוראתה, היא לא הייתה בטוחה בתוך לבה שהשפה הזאת אכן מדוברת בפי רבים. אחרים שמו 

לב לפער בין השפה התקנית שבפיהם לבין העברית המדוברת הנשמעת ברחבי הארץ. 

במשך כל שהותם של הסטודנטים במכללה הדהדה שאלה אחת שסקרנה גם את מורי המכללה וגם 

יום  רבים אחרים: מה הניע אותם ללמוד עברית? באחד הימים ביקרו הסטודנטים בירושלים, ובמהלך 

קבוצת הסטודנטיות בביקור בקרן על שם פינקוס )במרכז התמונה — רכז הקרן, ובצד ימין - מנחה הקבוצה ושני מורים ממכללת 
בית ברל(.
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אחד התקיימו בה שבעה מפגשים - עם נציגי הסוכנות היהודית לא"י, באקדמיה ללשון העברית, בקרן 

פינקוס שבזכותה התקיים הפרויקט במוסקבה, עם שני פרופסורים מהחוג ללשון העברית באוניברסיטה 

העברית בירושלים וכן עם נשיא ברית עברית עולמית, ניסן הרפז ז"ל. ובכל פגישה כל סטודנט שב ונשאל 

אותה שאלה...

הם בחרו ללמוד עברית ולהתמחות בה 
לא מפני שהם יהודים ולא מפני שהם 
מתכוונים לעלות ארצה. הם בחרו ללמוד 
את השפה מכיוון שלחוג לפילולוגיה 
באוניברסיטה שלהם יצא שם טוב. המרצים 
נחשבים מעולים, האווירה טובה ולשם 
כך הם מוכנים גם להגיע לאוניברסיטה 
הרחוקה מביתם, מרחק של שלוש שעות 
נסיעה ברכבת... 
שאלתי את עצמי )אבל לא אותן( מה 
גורם לשכמותן להתעניין בשפה העברית 
ובתרבות היהודית. בסופו של דבר הבנתי 
שלגבי רובן החלה ההרפתקה במקרה, אולי 
אפילו באי הבנה, אבל כעת, כשחלקן כבר 
כותבות תזה )מקביל לתואר שני( במסגרת 
זו, הן נעשו 'מכורות' לעניין. זה היה מפגש 
מעורר ומהנה מכל הבחינות.
ד"ר חביבה יונאי. עשר סטודנטיות — כולן 
עשר! מצב העניינים. המכללה האקדמית 
בית ברל. גיליון 18, אייר תשס"ב, מאי 
2002, עמ' 29 — 31.

גם  התראיינו  הסטודנטיות   2003 בשנת 

לעיתון שער למתחיל:

איך היה המעבר מעברית באוניברסיטה למפגש עם עברית ישראלית ובכל מקום?

מרינה: באוניברסיטה לימדו אותנו עברית תקנית. כאן בישראל מדברים מצחיק ומוזר בשבילי. 

למשל, הישראלים אומרים לְִתפֹוס, לְִמכֹור.

טניה: כל הזמן אומרים לי כאן שאני מדברת עברית תנ"כית. אני מסבירה שאני מדברת שפה 

טובה, והם אומרים לְִספֹור במקום לְִסּפֹור.

קסניה: צריך ללמוד שפה תקנית. זה הבסיס. להוריד את הרמה אפשר תמיד.

טניה: כשאמרתי פה ברחוב 'אינני מסוגלת', הבנתי שלא כולם הבינו אותי.

כשאנחנו  מחייכים  הם  לדידי.  דעתי,  לעניות  הביטויים:  את  אוהבים  שלנו  המרצים  אולגה: 

זה  בישראל, אבל  ככה  לא מדברים  אומרים:  טוב. הם  זה  ולדעתי  בביטויים האלה,  משתמשים 

נשמע יפה.

,17.06.2003 תשס"ג,  בסיוון  י"ז   ,1245 גיליון  למתחיל.  שער  צברית!  לא  עברית  מזר.   ציפי 

עמ' 7-6.
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תופעה כזאת - מפגש מפתיע עם מציאות השפה המדוברת - חלה כשביקרו בארץ גם סטודנטים 

אחרים. המשלב האקדמי שלמדו באוניברסיטה הקשה עליהם את התקשורת עם ישראלים בנושאי יום־

'קל  יום. למשל, מעשה בסטודנט מצטיין שהופתע מהעובדה שהסוחרים בשוק לא הבינו את הביטוי 

וחומר'. למרות מקרים מעין זה, היה מובן כי כל עוד המטרה שהוצבה היא להקנות לסטודנטים משלב 

שפה הנחוץ ללימודים באוניברסיטה, אין ביכולתם של המורים ללמד במספר השעות שהוקצה גם שפה 

מדוברת ולהבליט את השוני בין המשלבים.

קשיים ואתגרים 
למרות ההישגים, יש להודות כי מבחינה מתודית רמת המורים לא הייתה גבוהה דיָּה, והם לא ידעו לגוון 

במידה הנדרשת את הגישות בהתאם לכיתה. זאת הייתה נקודת תורפה גם בקרב מורים ותיקים וגם של 

הבוגרים שלא התנסו בשימוש בגישות מוצלחות חלופיות. משום כך, בתחילת הדרך המורים הצעירים 

יכלו להישען רק על המידע לגבי הוראת רוסית או אנגלית שלמדו בקורסים בודדים וכן על ניסיונם שלהם 

בתור סטודנטים.

הצלחתו והישגיו של 'קו הייצור' יצרו סתירה פנימית: השאיפה ליציבות המערכת מנעה ניסויים מרחיקי 

לכת ובכך עיכבה את ההתקדמות; ולעומת זאת, הצורך להתקדם עודד ניסויים וסיכן את היציבות. הדור 

הצעיר של המורים ביקש לחולל שינויים, לנסות גישות חדשות, להשתמש בספרי לימוד חדשים; הם לא 

היו שלמים לחלוטין עם עקרונות המערכת הקיימת. אולם כל אימת שהמערכת פעלה כִתקנה, ֶהגיון 

היציבות גבר על הגיון הניסויים.

חשוב היה לקבל חוות דעת של מומחה על מערכת הוראת העברית שנבנתה במוסקבה, גם מבחינת 

כשירותה וגם מבחינת יעילותה. לאחר משא ומתן ארוך שניהל מרכז צ'ייס ללימוד מדעי היהדות ברוסית, 

להעריך  התבקשה  היא  רוטברג.  שם  על  הספר  בבית  בכירה  מורה  ישי,  ורדה  לגב'  זו  בקשה  הופנתה 

את רמת הסטודנטים בסוף שנת הלימודים תשס"ג, גם במבחני הרמה )בשלוש האוניברסיטאות( וגם 

עבודות בכתב  כ־60  ישי  ורדה  בדקה  היהדות(. במסגרת תפקידה  )במרכז למדעי  במבחנים בעל־פה 

)במקביל לבדיקה שנעשתה בידי מורי הסגל( ובחנה בעל־פה עשרות סטודנטים ברמות שונות. 

בדוח כתבה ורדה ישי: 'מצאתי צוות מורים מעולה, אנשים חדורי התלהבות מקצועית, מסורים לעבודתם, 

מאוד  יפה  הייתה  בבחינות  התלמידים  הצלחת  נאמנה...  עבודתם  את  ועושים  העברית  השפה  אוהבי 

ברמה בי"ת, יפה ברמה דל"ת ופחות ברמת פטור... השאיפה של צוות המורים הבכיר לנורמטיוויות־יתר 

מוגזמת, לטעמי. כדאי לערוך את הבחינות בעל־פה בצורה נוקשה פחות... טרם צאתי נאמר לי כי אולי 

הם מחמירים מדי. לא התרשמתי כך. החמרתי לא פחות מהם ואולי אף יותר. כפי שראיתי, ההחמרה 

חלה לגבי תלמידי הפטור, וטוב שכך... התרשמתי כי התלמידים שולטים יפה מאוד בדקדוק, הידע שלהם 

בתחום הסמנטי קצת חלש. השליטה במשלבים השונים בשפה - לקויה. חוסר תחושה משלבית מאפיין 

גם את המורים. כתיבת החיבורים בבחינה טעונה שיפור ומאמץ מצד כל המורים'.

הייתה  הייצור'  'קו  שמערכת  ומכיוון  והתרחב,  הוסיף  באוניברסיטאות  העברית  הוראת  שוק  בינתיים 

היחידה שהכשירה מורים לעברית ברמה גבוהה, ללקוחות הפוטנציאליים פשוט לא הייתה ברירה. בשנת 

2003 שני מוסדות להשכלה גבוהה מטעם חב"ד )מכון חמ"ש לבנות ו'מכון המאה ה־21' לבנים9( פנו 

זו הביאה למצב בלתי צפוי: נוצר  לסגל המשותף בבקשה להטמיע את התוכנית גם בשטחם. בקשה 

וזאת על אף העובדה כי גם הבוגרים הראשונים מהמרכז למדעי היהדות  לזמן־מה מחסור במורים - 

הצטרפו לסגל המשותף, שבשיאו מנה יותר מעשרים מורים לעברית.

התמחו  הסטודנטים  לעברית.  למורים  האלו  המוסדות  בשני  הלומדים  את  להפוך  כוונה  הייתה  לא 

והעברית  היהדות  לימודי  ובפסיכולוגיה.  ציבור  ביחסי  בכלכלה,   - והסטודנטיות  ובכלכלה,  במשפטים 

נועדו רק לעזור להם בגיבוש זהותם הלאומית. התברר כי המוטיבציה של מרבית הלומדים לא הייתה 

המכון נקרא עכשיו המכון היהודי הבין־לאומי ללימודי הכלכלה, החשבונאות והמשפטים.  9
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גבוהה, אדרבה: רבים ראו בעברית מקצוע משני ונטל מיותר, בניגוד לסטודנטים באקדמיה ובמרכז שראו 

בה חלק מהתמחותם. משום כך העתקת אותה המערכת למוסדות החדשים הייתה מוטלת בספק, ואף 

על פי כן היא התבצעה ואפילו ָקצרה הצלחה מסוימת. חלק מהסטודנטים והסטודנטיות עמדו בבחינה 

ברמה גימ"ל, והתגאו בכך. אולם שיעור הנכשלים היה גבוה ביותר, וסטודנטים רבים מהמחזור הראשון 

סולקו מ'מכון המאה ה21'. נזכיר כי באקדמיה ובמרכז שיעור נשירה גבוה לא היה חריג, ואילו במוסדות 

חב"ד המטרות היו אחרות ולימודי עברית נתפסו, כאמור, כמקצוע שולי. מאז ואילך ההנהלה מצאה את 

בלימודי עברית אפילו הם מצליחים  להיפרד מהסטודנטים שנכשלים  בין פטיש לסדן:  עצמה עומדת 

במקצועם או להתעלם מכישלונם בעברית - וניסתה לגשר בין הקטבים האלה.

תחילת הקיפאון וסיבותיו
ובכל זאת, תקופת הרחבתו של 'קו הייצור' הגיעה לקצּה: שוק העבודה במוסקבה נתמלא בהדרגה במורים 

הולמת  תעסוקה  ימצאו  העתידיים  הבוגרים  שגם  הסיכוי  'ייצור־יתר'.  של  סימנים  הופיעו  ואף  לעברית, 

במקצועם הלך ופחת - ובמקביל לכך ירדה המוטיבציה שלהם. מאז שנת 2005 החששות לקיצוצי מקומות 

התעסוקה החלו להתממש: בשנת 2005 האוניברסיטה היהודית במוסקבה פשטה את הרגל בגלל הפסקת 

המימון מצד התורם היחיד, הקונגרס היהודי ברוסיה. לקראת שנת 2007 מספר הסטודנטים המוכשרים, 

עבודה  וכושר  כישורים  בעלי  כבר  היו  בה  הלומדים  רוב  בהרבה.  פחת  לאקדמיה,  להתקבל  המבקשים 

בינוניים, והשיטה הדקדוקית הקשתה עליהם יותר מאשר על קודמיהם. אף במרכז למדעי היהדות פחת 

'מכון המאה ה21': בוגר המכון ובידו אישור 
שעמד בבחינה בעברית ברמה גימ"ל.

מורי הסגל המשותף במסיבת פרידה מנציג מרכז צ'ייס )האוניברסיטה העברית(, מר רון כהן )מאחור(, שלימד עברית במסגרת 
הפרויקט ברמת פוסט־פטור.
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 מספר הכיתות ללימודי עברית. מובן כי בתנאים האלה עניין העסקת הבוגרים באוניברסיטאות ירד כליל מן

ירידת הביקוש למורים  הפרק - מקומות העבודה חדלו מהיות מספיקים אפילו לצוות הקיים. על רקע 

הצעירים החלה פוחתת גם רמת המימון מצד התורמים. 

לקראת השנים 2010-2008 הבשיל הצורך ברפורמה, הן ארגונית והן מתודית. במצב שנוצר חשוב היה 

יעילות  וכדי שהוא לא יעלה על 50% הרגילים היה צריך לשפר את  להתמודד גם עם שיעור הנשירה, 

באמצעות  בית  שיעורי  ובדיקת  חדשניות  בטכנולוגיות  שימוש  ידי  על  למשל,   — בכיתה  הלימודים 

תרגילים ממחושבים. תאורטית, אפשר היה לחסוך כך לכל הפחות 20% של זמן השיעור ולנצלו לצורכי 

לגרום לעליית האינטנסיוויות של עבודת המורים,  זה היה אמור  תרגול המיומנויות הלשוניות.10 אולם 

בעוד התלהבותם ירדה עם הקיצוצים התקציביים.

אפילו לחלוקת המורים לזוגות )מורה מנוסה המנחה את עמיתו הבוגר( היה כבר קשה למצוא תירוץ 

הולם: הוותק, הידע, השליטה בשפה והמטען השיטתי היו כבר ניתנים להשוואה, והמורים־הבוגרים כבר 

לא פיגרו, ולו במעט, אחרי עמיתיהם הוותיקים, בעוד דעתם על דרכי התקדמות המערכת הייתה לרוב 

שונה לחלוטין. מרבית המורים הוותיקים הטילו ספק בעניין הצורך ברפורמה, ולא היו בטוחים שיש טעם 

לחולל תמורות במערכת שהביאה פריחה בתחום. לעומתם, המורים הצעירים ראו אתגר בקשיים, והיו 

מוכנים להתנסות בהוראת השפה לא רק באוניברסיטה אלא גם מעבר לכתליה. חלקם הפכו למנחים 

בפרויקט הניסויי בבתי הספר היהודיים )פרויקט 'עברית לטובת הנוער'(; חלקם תרמו לבניית המערכת 

של הוראת עברית מרחוק שעם השנים הועברה למתכונת של שיעורים בווידאו;11 חלקם קיבלו תואר 

מדעי; ולדאבוננו היו גם היו מי שזנחו את המקצוע.

כל קו ייצור — וגם זה בהשאלה — אינו יכול להתקיים בלי שיכווננו אותו מדי פעם בפעם, יכניסו בו שינויים, 

יחליפו את מרכיביו המיושנים וישכללו את מבנהו. במקרים מסוימים המציאות מצריכה אף להמירו בקו 

ייצור חדש. החלטה מעין זו הרת סיכונים מסוימים, אלא שאי נקיטת צעדים מסוכנת גם היא. הרי ברגעים 

ראו על כך — יבגני מריאנצ'יק )2009(. שיעורי וידאו ותרגילים ממוחשבים: רעיון ויישומו. חוברת תקצירים   10
של קדם־קונגרס למדעי היהדות; הכנס הבין־לאומי לחקר השפה העברית ודרכי הוראתה. היחידה להוראת 

עברית, האוניברסיטה העברית בירושלים, 45.
ורה אגרנובסקי, רינה זסלבסקי ויבגני מריאנצ'יק, השימוש בכלים טכנולוגיים חדשניים בהוראת יברית כשפה   11

שנייה בבית המועצות לשעבר. גדיש, יג: 130-121.

חמישה מורים - בוגרי 
האקדמיה על שם הרמב"ם 

— בסמינר ההיכרות עם 
תוכנית הלימודים נט"ע 
לבתי ספר יהודיים. כעת 

שלושה מהם עובדים בתור 
מנחי הפרויקט הבין־לאומי 

'עברית לטובת הנוער'. 
במרכז - המנהל הפדגוגי 

של הפרויקט; כורע - 
מנחה הפרויקט מקייב.
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היעדר  ואז  לאינרציה,  הנטייה  גברה  בפועל  היא מכרעת.  אי עשייה  או  לכיוון עשייה  מסוימים ההחלטה 

פרספקטיבה ברורה וקיצוצי התקציב גרמו לפרישתם ולדחיקתם של מרבית המורים הצעירים, אשר ציפו 

לרפורמה והיו מוכנים לחוללה. היעדרותם גרמה לקיפאון ממושך ולהידרדרות המערכת; המעגל נסגר.

לקחים מהניסיון שנצבר
אלו לקחים ניתן להפיק מהניסיון שנצבר? לימודי עברית מצריכים עבודה קשה מתמדת מצד הסטודנט; 

ורק הנכונות להשקיע מזמנו וממאמציו בלימוד עצמי עשויה להניב פרות. אם לא כן, מובטח לסטודנט 

כישלון, ובעקבותיו עלול אף להיווצר דפוס שלילי של יחס לעברית. אם השפה נלמדת לצורכי הכשרת 

מורים או שהיא נחוצה לרכישת מקצוע אחר, יש לדאוג שהאווירה הלימודית תחייב רצינות וחריצות, 

ידי הפעלת אמצעי לחץ על הלומדים. לעומת זאת, לימודי עברית כמקצוע אידאולוגי אמורים  גם על 

להימנע מהפעלת לחץ מוגזם ולהתבסס דווקא על עידוד הסטודנטים בכיוון שליטה בשפה הלאומית,12 

ברוח דברי חז"ל שאמרו: 'כשם שִמצווה על אדם לומר דבר הנשמע, כך מִצווה על אדם שלא לומר דבר 

שאינו נשמע'.

באשר לעניין המתודי: חשוב לזכור כי הוראת עברית בארץ נבדלת מזו שבגולה. שיטת ההוראה שהוכיחה 

וגם להיפך. הקריטריון היחיד לכשירותה או  ישראל עלולה לנחול כישלון בחו"ל,  יעילותה במדינת  את 

לאי־כשירותה של השיטה במקום הוראה מסוים הוא שיעור המצליחים בקרב הלומדים. ספרי הלימוד 

הדקדוקי;  והחומר  המילים  אוצר  מבחינת  עקביים  להיות  אמורים  שונים  בשלבים  בהם  שמשתמשים 

רווחת הדעה שעדיף להשתמש  ובקפדנות.  לימוד אחד באחר, חשוב שתבוצע בזהירות  החלפת ספר 

בספרי לימוד שפותחו בארץ, שהרי הסיכויים שבשוק יהיה ביקוש רב לספרי לימוד מקומיים ושההשקעות 

יוזמה, עשייה ותחרות מקצועית בקרב  ולבסוף, חשוב לעודד אווירת  בפיתוחם ישתלמו אינם גבוהים. 

המורים, לאפשר גם למורים צעירים להתנסות בהוראת עברית ו'להזרים דם חדש' באמצעות שילובם 

בסגל אקדמי.

מצב הוראת העברית ברוסיה כיום
ומה המצב בהוראתה האקדמית של העברית ברוסיה כיום? 

המרכז למדעי היהדות הפך לחוג למדעי היהדות בתוך אוניברסיטת מוסקבה, וזה הישג מרשים )היותו 

חוג מסמל מעין הכרה מצד הממסד(. החוג למדעי היהדות עומד על תלו ומחזיק מעמד בזכות תמיכת 

התורמים ואישיות מנהלו. עם זאת, גם בחוג החדש הידרדר מצבם הכלכלי של המורים לעברית, שכן 

בעבר היו להם מקורות פרנסה נוספים, ואילו היום תחום העסקתם הצטמצם ביותר. בין המתקבלים 

אל החוג היו - ויש גם כיום — סטודנטים מוכשרים, ושיעורם לא מועט, אולם סביר להניח כי עקב כל 

הנסיבות המתוארות לעיל, השפה, שאת השליטה בה ישיגו בעבודת פרך, תוזנח סמוך לסיום הלימודים, 

הוראת  לשוק  לצאת  המבקשים  מדעי.  במחקר  או  דיפלומטית  בקריירה  שיבחרו  אחדים  אצל  למעט 

העברית ייתקלו בעשרות כמותם שממלאים את אתרי המרשתת במודעות מגוונות.

האקדמיה על שם הרמב"ם, שיותר מעשור נותרה מוסד מוביל בתחום הכשרת המורים לעברית, איבדה 

את מקומה הבולט, שהרי חֵסר ביקוש לתוצרתה במוסקבה. אי נקיטת אמצעים הכרחיים גרמה להחמצת 

הסיכוי לשנות את המסלול ולהתמקד במקצוע אחר שהעיסוק בו דורש שליטה בשפה העברית. לא מן 

הנמנע כי עקב זאת תיאלץ האקדמיה בלית ברירה לוותר על מלוא התוכנית ותעכב את קצב הלימוד. 

הרי אין צורך להתאמץ, אם אין צורך.

הוראת עברית נמשכת גם במכון לקשרי חוץ )מוסקבה(. רבים מבוגריו עובדים במשרד החוץ הרוסי, 

גם  ידיעתנו, מוסיפים ללמד עברית  רוסיה בארץ. למיטב  דיפלומטים לשגרירות  וחלקם מגיעים בתור 

במכון הצבאי.

יש לציין כי לעומת האוניברסיטה, הנחלת עברית בבית ספר יהודי אמורה להיות מקצוע חובה, שהרי יש בה   12
כדי להשפיע על גיבוש זהותו היהודית של התלמיד.
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במוסקבה  עברית. מדי שנה בשנה מתקיימת  בבלשנות  הוענק תואר שלישי  בוגרות המערכת  לשתי 

ועידה בין־לאומית למדעי היהדות מטעם הארגון האקדמי 'ספר', ובמסגרתו פועלת גם הסדנה ללשון 

העברית )מחקר והוראה(. אלא שלאחרונה מספר ההרצאות על הוראת עברית באוניברסיטאות או על 

המחקר בעברית הולך וקטן. 

כמקצוע  עברית  ללמוד  מוסיפים  שהסטודנטים  אף  הייצור'.  מ'קו  הציפיות  על  ויתרו  חב"ד  במוסדות 

חובה, הם אינם מגיעים לרמות גבוהות. אין מסלקים כיום סטודנטים חלשים בשל הכישלונות בלימודי 

עברית, ובה בעת מתעקשים לשמור על שילוב העברית בתוכנית הלימודים.

ישנה התפתחות מסוימת גם בערים אחרות. במסגרת אוניברסיטת סנקט־פטרבורג )שהיא אחת משתי 

האוניברסיטאות היוקרתיות ביותר במדינות ברית המועצות לשעבר, לצד אוניברסיטת מוסקבה( נפתח 

החוג לתרבות היהודית, שהעברית בו נלמדת כמקצוע חובה. אחד משני המורים הוא בוגר 'קו הייצור'. 

יש לציין כי לעומת מוסקבה, שוק הוראת העברית בסנקט־פטרבורג טרם נתמלא במורים ברמה גבוהה, 

וסביר להניח כי הבוגרים שיבחרו בהוראת עברית כמקצועם ימצאו עבודה בעיר. מסלול לימודי עברית 

פיאטיגורסק  בעיר  זרות  לשפות  הממלכתית  באוניברסיטה  המזרח  לשפות  החוג  במסגרת  גם  נפתח 

)קווקז(. לכאורה היקף השעות שברשותם )כ־1,000 שעות אקדמיות בארבע שנים( מאפשר להביא את 

הסטודנטים לרמת פטור או לרמה ה"א לכל הפחות, אולם החוג רק בתחילת דרכו ויצטרך להתמודד עם 

אתגרים רבים.

ולסיכום: הגישה 'הדקדוקית' הביאה לפני כ־15 שנים לפריחתה של מערכת הוראה של עברית אקדמית 

מורים  מאות  לקידום  גם  שימשה  השיטה  מקצועיים.  מורים  עשרות  במסגרתה  והוכשרו  במוסקבה, 

זמן קצר חלה פריצת דרך בתחום הוראת העברית  ובתוך  לעברית במדינות ברית המועצות לשעבר, 

ברוסיה. אולם כעבור שנים המציאות השתנתה, השוק נתמלא במורים לעברית, וכל זה הצריך יצירת 

שינויים במערכת. עתיד הוראתה האקדמית של העברית ברוסיה תלוי בהגדרת יעדים חדשים ובזמינות 

האמצעים להשגתם לאור הצרכים המתחדשים.

בוועידה האקדמית הבין־לאומית 'ספר' במוסקבה )הסדנה למחקר בלשון העברית ולהוראתה(


